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ZESTAWIENIE  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH 
Branża Symbol 

specyfikacji Tytuł specyfikacji  

  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ogólno-

budowlana OST 00.00. Wymagania ogólne  

  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

budowlana 

SST 01.00. Roboty przygotowawcze  
SST 01.01. Rozbiórki, demontaż, rusztowania  
SST 02.00. Roboty budowlane  
SST 02.01. Roboty ziemne (wykopy) i fundamentowe  
SST 02.02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe  
SST 02.03. Roboty konstrukcyjne stalowe  
SST 02.06. Stolarka drzwiowa i ślusarka  
SST 02.07. Stropy, posadzki, kanały pod posadzką  
SST 02.08. Roboty malarskie i impregnacyjne oraz malowanie p.poż.   
SST 02.09. Roboty wykończeniowe: szkło, ścianki lekkie i obudowy z 

gips.-karton.  

sanitarna SST 03.00. Roboty instalacyjne sanitarne  
SST 03.01. Instalacje hydrantowe   

elektryczna SST 04.00. Roboty instalacyjne elektryczne  
SST 04.01. Instalacje elektryczne  

teletechniczna 

SST 05.00. Roboty instalacyjne teletechniczne  
SST 05.01. Instalacja systemów sygnalizacji pożaru, włamania i 

napadu oraz TV  

SST 05.02. Instalacja detekcji dymu i dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego  

mechaniczna SST 06.00. Wyposażenie mechaniczne  
SST 06.01. Wyposażenie mechaniczne - dźwig osobowy  

 
Podstawą wykonania w/w Specyfikacji Technicznych są: 
- projekt budowlany wielobranżowy,  
- projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, 
- przedmiary robót, 
- kosztorys inwestorski 
opracowania własne dla „Przebudowa (modernizacja) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz 
budynku Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. św. Piotra i 
Pawła w Helu przy ul. Bulwar Nadmorski 2” z lutego 2014 r. 
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OST 
00.00. 

OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
 SPIS TREŚCI 

  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa inwestycji  
1.2. Przedmiot i zakres robót 
1.3. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót  
1.4. Zestawienie specyfikacji technicznych 
1.5. Określenia podstawowe 
1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 
1.7. Ochrona i utrzymywanie robót 
1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 
1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
1.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1.14. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
1.15. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
2.6. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, dostawą, składowaniem i 

kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
5.3. Czynności geodezyjne na budowie 
5.4. Likwidacja placu budowy 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
6.2. Pobieranie próbek 
6.3. Badania i pomiary 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
6.5. Dokumentacja budowy 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
8.3. Odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
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8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
8.5. Rozruch technologiczny 
8.6. Odbiór końcowy 
8.7. Odbiór po okresie rękojmi 
8.8. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa inwestycji 

 
Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z realizacją projektu budowlanego „Przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą 
sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku 
kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2”. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
 
Ogólna Specyfikacja Techniczna OST odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu 
budowlanego „Przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum 
Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. 
Bulwar Nadmorski 2”. 
 
Projekt wielobranżowy przewiduje m. in.: 
- wykonanie przeszklonego szybu dźwigu osobowego w ramach przystosowania obiektu muzealnego 

do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, 
- w ramach wprowadzenia przeszklonego szybu windowego przebudowę wewnętrznego wejścia w 

kruchcie z zastosowaniem przeszklonego wiatrołapu, 
- zmianę układu schodów z zachowaniem ich konstrukcji drewnianej, w istniejącej wieży drewnianej, 

wynikającą z usytuowania drzwi przystankowych projektowanej windy, 
- wybudowanie empory w nawie głównej, opartej z jednej strony na ścianie północnej, a z drugiej strony 

podwieszonej do stalowej konstrukcji umieszczonej nad istniejącym drewnianym stropem, która 
stanowić będzie równocześnie konstrukcje stropu dla powierzchni magazynowej, 

- wykonanie stropu w poziomie poddasza nad transeptem z ociepleniem całej połaci dachowej z 
maksymalnym uwidocznieniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, 

- rozbudowę ogrzewania elektrycznego obiektu, 
- przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, 
- modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru,   
- modernizację Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz CCTV, 
- wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. 
 
Dane liczbowe: 
 długość  budynku  29,63 m 
- szerokość budynku  23,70 m 
- wysokość budynku  17,02 m 
- wysokość wieży   21,19 m 
- liczba kondygnacji  3 kondygnacje budynku  

oraz 3 kondygnacje wieży, w tym taras widokowy zadaszony 
- powierzchnia wewnętrzna  995,92 m2 
- powierzchnia całkowita  928,23 m2  

- powierzchnia użytkowa istniejąca      832,77 m2, w tym:  
- pow. użytkowana przez muzeum    567,73 m2 
- pow. niewykorzystanego poddasza   265,04 m2 

- powierzchnia użytkowa projektowana        792,86 m2, w tym: 
  - pow. wystawiennicza, gospodarcza i komunikacyjna muzeum  567,73 m2 
  - pow. nowej empory        42,04 m2 
  - pow. wystawiennicza i magazynowa zaadaptowanego poddasza  

o normatywnej wysokości     183,09 m2 
 - pow. wystawiennicza i magazynowa zaadaptowanego poddasza  

o zaniżonej wysokości – nie wliczana do powierzchni użytkowej  81,95 m2 
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- kubatura istniejąca  5.514,78 m3      
- kubatura projektowana  5.526,00 m3 
 

1.3. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 
Klasyfikacja robót objętych OST i SST wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
W Ogólnej Specyfikacji Technicznej ujęto klasyfikację wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi. 
 
Dział Grupa Klasa Kategoria  
45000000-7     Roboty budowlane  
 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę  

  45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne  

   45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
    45111100-9  Roboty w zakresie burzenia  
    45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu  

    45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne  

    45111300-1  Roboty rozbiórkowe  

 45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej  

  45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

   45212000-6  
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych 
obiektów budowlanych  

    45212313-3  Roboty budowlane w zakresie muzeów  

    45212350-4  Budynki o szczególnej wartości 
historycznej lub architektonicznej  

  45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  
   45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

    45223210-1  Roboty konstrukcyjne z 
wykorzystaniem stali  

    45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego  
  45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
   45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty  
    45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych  

    45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i 
malowanie dachów  

   45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
    45262120-8  Wznoszenie rusztowań  
    45262110-5  Demontaż rusztowań  
    45262210-6  Fundamentowanie  
    45262212-0  Kopanie rowów  
    45262300-4  Betonowanie  
    45262310-7  Zbrojenie  
    45262321-7  Wyrównywanie podłóg  

    45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej  

    45262500-6  Roboty murarskie i murowe  
    45262510-9  Roboty kamieniarskie  
    45262600-7  Różne specjalne roboty budowlane  
    45262680-1  Spawanie  
    45262700-8  Przebudowa budynków  
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 45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach  
  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  
   45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

    45311100-1  Roboty w zakresie okablowania 
elektrycznego  

    45311200-2  Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych  

   45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten  

    45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych 
systemów alarmowych  

    45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych 
systemów alarmowych  

   45313000-4  Instalowanie wind i ruchomych schodów  
    45313100-5  Instalowanie wind  
   45315000-8  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 

sprzętu elektrycznego w budynkach  
  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
   45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych  
    45331210-1  Instalowanie wentylacji  
   45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
    45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne  
  45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
   45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  
 45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
  45410000-4   Tynkowanie  
  45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie  
   45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

    45421100-5  Instalowanie drzwi, okien i podobnych 
elementów  

    45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych  
   45422000-1  Roboty ciesielskie  
    45422100-2  Stolarka drewniana  
  45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian  
   45431000-7  Kładzenie płytek  
   45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
    45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg  
  45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie  
   45441000-0  Roboty szklarskie  
   45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących  
    45442100-8  Roboty malarskie  
    45442110-1  Malowanie budynków  
    45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych  
    45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
  45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
   45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne  
 

45500000-2  
 

 
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do 
prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii 
wodnej i lądowej  

  45510000-5   Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską  
 
OST – ogólna specyfikacja techniczna 
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 
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1.4. Zestawienie specyfikacji technicznych 
 
 
Wymagania ogólne (OST) należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (SST).  
Spis wszystkich Specyfikacji Technicznych: 
 

1. Wymagania ogólne: 
OST 00.00.  Wymagania ogólne 

2. Roboty przygotowawcze: 
  SST 01.01. Rozbiórki, demontaż, rusztowania 

3. Roboty budowlane: 
  SST 02.01. Roboty ziemne (wykopy) i fundamentowanie 
  SST 02.02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe 
  SST 02.03. Roboty konstrukcyjne stalowe 
  SST 02.06. Stolarka drzwiowa i ślusarka 
  SST 02.07. Stropy, posadzki, kanały pod posadzką 
  SST 02.08. Roboty malarskie i impregnacyjne oraz malowanie p.poż. 
  SST 02.09. Roboty wykończeniowe: szkło, ścianki lekkie i obudowy z gips.-karton. 

4. Roboty instalacyjne sanitarne: 
SST 03.01. Instalacje hydrantowe 

5. Roboty instalacyjne elektryczne: 
SST 04.01. Instalacje elektryczne 

6. Roboty instalacyjne teletechniczne: 
SST 05.01. Instalacja systemów sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz TV 
SST 05.02. Instalacja detekcji dymu i dźwiękowego systemu ostrzegawczego 

7. Wyposażenie mechaniczne: 
SST 06.01. Wyposażenie mechaniczne – dźwig osobowy 

 
 

1.5. Określenia podstawowe 
  
Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.5.1  Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 

1.5.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

1.5.3. Budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

1.5.4. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.5.5. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

1.5.6. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

1.5.7.  Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
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1.5.8. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych; 

1.5.9.  Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 

1.5.10. 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; 

1.5.11.  Właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

1.5.12. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 

1.5.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.14. Inspektor nadzoru (inwestorskiego) – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje i 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.15. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.16. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.5.17. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.   

1.5.18. Obmiar robót - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany jest w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

1.5.19. Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym jest także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
„odbiór końcowy”.  

1.5.20. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje 
się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.5.21. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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1.5.22. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

1.5.23. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

1.5.24. Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, 
aprobatami technicznymi i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.25. Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji robót i remontu. 
1.5.26. Zamawiający - udzielający zamówienia Wykonawcy. Do obowiązków zamawiającego należy 

przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego. 

1.5.27. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.5.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.29. Przedmiar robót - opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar 
robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych; 

1.5.30. Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5.31. Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacja techniczną.  

1.5.32. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

1.5.33. Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.34.  Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w projekcie 
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.5.35. Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego stosowania i użycia. 

1.5.36. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

1.5.37. Geodezyjne czynności w budownictwie – polegające na: 
a) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
b) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów), 

c) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
d) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 
f) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń. 
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1.5.38. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

1.5.39. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

1.5.40. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

1.5.41. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu Komisji WE  
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 
1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

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

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

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków, jednakże wszystkie wymiary przed wykonaniem elementów 
przeznaczonych do wbudowania należy sprawdzić w drodze obmiaru z natury na budowie. Ewentualną zmianę 
wymiarów należy uzgodnić z Inspektora nadzoru. 

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

1.7. Ochrona i utrzymywanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz  
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

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 
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będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz 
ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków. 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu do chwili odbioru 
końcowego robót.  
 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim organem zarządzającym projekt organizacji budowy i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, składowania materiałów i 

elementów budowlanych, 
- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi z wykopów i elementów z rozbiórek. 
- uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

nadzoru tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Tablica informacyjna powinna zawierać:  
- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,  
- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,  
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,  
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,  
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, projektantów, numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, numer telefonu 
okręgowego inspektora pracy.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem, 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,. Zawierać powinno przewidywane terminy 
rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na 
budowie w poszczególnych okresach oraz informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań 
określonych w przepisach:  
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1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi 
zmianami). 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy 
usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowane uzgodnienia. 
 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Dla robót budowlanych prowadzonych na terenie miasta Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

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

1.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne 
powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
(Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniami, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i właściciela instalacji i 
urządzeń, jeżeli zostaną uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 
instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 
spowodowane w trakcie wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
 

1.14. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i  
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody gruntowej. 
-  prowadzić tak roboty budowlane, aby nie naruszyć szaty roślinnej, odpowiednio ją zabezpieczając.  W 

wypadku zaistnienia konieczności usunięcia elementów szaty roślinnej, przed wykonaniem prac Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora nadzoru, a jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę od właściwych organów administracji państwowej. 

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: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WNĘTRZ BUDYNKU  
– MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI  2 

Jednostka projektowania: Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” w Gdańsku 
Nr pozycji: Tom ST, Teczka OST 00.00. „Wymagania ogólne”, Strona 12 z 24 



- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.15. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 
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. 

Kierownik budowy, przed rozpoczęciem budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzi lub 
zapewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla bezpieczeństwa, a także 
zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Dla prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów niebezpiecznych, Wykonawca obowiązany jest 
do: 
- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 
- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących 

prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów niebezpiecznych w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących 
bezpiecznego postępowania; 

- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów niebezpiecznych; 
- zabezpieczenia niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie 

określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie 
substancji niebezpiecznych. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać na 

terenie placu budowy sprawny i w stanie gotowości sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez  odpowiednie 
przepisy.  

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. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiającym prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane – dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w SST. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót, odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wyroby budowlane powinny być właściwie oznaczone oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty 
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
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 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z 
tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.  

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

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 

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

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są wprowadzone do obrotu i 
spełniają wymogi obowiązujących przepisów:    

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
2. Ustawa z dnia 30sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249,  
poz. 2497 z późniejszymi zmianami);  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami); 

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

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały 
akceptacji Inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym 
(Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 
odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. 
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

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

 
2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznaczne określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym 
wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym (Inwestorem), podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

2.6. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, dostawą, składowaniem i 
kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 

uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów lokalizowane będą w obrębie 
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

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

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja Inspektora nadzoru. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
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, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową i 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektora 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 akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą określone w 

projekcie organizacji robót oraz nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  
materiałów. 

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

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Wybór środka 
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transportu pionowego (dźwigi, żurawie itp.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie 
miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez Inspektora nadzoru, 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. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości (patrz 
pkt.6). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli tego będzie wymagać Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów budowlanych, 
elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach, 
aprobatach technicznych wyrobu i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

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

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi 
nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć 
punktów odwzorowania założona przez geodetę. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe  

 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez 

właściwy organ. 
 Roboty rozbiórkowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej oraz projektu organizacji 

robót, którego zakres Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 
 
5.3. Czynności geodezyjne na budowie 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  
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 Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora nadzoru. 
 

5.4. Likwidacja placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy. Uprzątniecie 
terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 
 I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót, zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości  ( PZJ ) 
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej 
1.Część ogólną określa: 

• system (sposób i procedurę) 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,  
• sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru; 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

2. Część szczegółowa opisującą dla każdego asortyment robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

budowlanych, 
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w trakcie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostawy materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót , 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, 

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, normach, aprobatach 

technicznych i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
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wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 
 W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inspektor 
nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania 
konkretnych badań. 

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

6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobieranie losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy robót mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 

6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować 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 ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki 
badań.   
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła  
ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

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 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. 

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

 
6.5. Dokumentacja budowy 

 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w 
przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru, po 
porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej.  
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [ m ]. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone 
w 
[m] jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy 
podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach.  
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały 
okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w  
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi 
do książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być podłączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 

 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 
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- odbiór częściowy, 
- odbiór etapowy, 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór po okresie rękojmi, 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 
technologiczny. 
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy 
jednoczesnym powiadomieniu 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. Odbioru dokonuje Inspektor 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 przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych  
 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych powinny obejmować w szczególności: 

• przewody kominowe: spalinowe, dymowe i wentylacyjne, 
• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, 

wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne 
i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i inne, 

• urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne, 
• urządzenia dźwigowe. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich 
Normach oraz w publikacjach technicznych. 
 

 8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  
 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i 
in.). Obiekty można dzielić na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podziału 
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje Wykonawca w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. 
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8.5. Rozruch technologiczny  
 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w 
umowie. Po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z 
obiektem budowlanym, a także urządzeń technicznych i technologicznych, można przystąpić do próbnego 
rozruchu technologicznego. 

Do pełnego rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji obiektu, może 
dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 
 

8.6. Odbiór końcowy  
 

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

Specyfikacje Techniczne podają główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia 
przez Wykonawcę. 

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

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

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

8.7. Odbiór po okresie rękojmi 
 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór ten wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokółu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu, 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 

8.8. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej  
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W skład dokumentacji 
powykonawczej wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowaniu terenu (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego), 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
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4) dzienni rozbiórki, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów 

kominowych, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, 

opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie sieci), oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
12) oświadczenie kierownika robót o: 

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

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów i 
urządzeń, 

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych. 

 
2  Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i 
konserwacji  dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg 
ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu 
4. Gwarancja producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 

zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji 
i trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
 

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika robót o: 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –  
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2) dokumentacje powykonawczą, tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora 
nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót ( podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, rozbiórki i książka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz bada ń laboratoryjnych,  
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7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),, 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą . 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej specyfikacji 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
( a ) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień z postępu robót, 
( b ) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
( c ) opłaty/dzierżawy terenu, 
( d ) przygotowanie terenu, 
( e ) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
( f ) tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
( a ) oczyszczenie , przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
( b ) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
( a ) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
( b ) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r. poz.1409 z późniejszymi zmianami); 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi  
zmianami); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 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 późniejszymi zmianami); 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami); 

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z 
późniejszymi zmianami) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 
z późniejszymi zmianami);  

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami); 

8. 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); 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz.169, poz. 1650 z późniejszymi 
zmianami); 

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 
późniejszymi zmianami), 

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
647 z późniejszymi zmianami); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).  
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„ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

– ROZBIÓRKI, DEMONTAŻ, RUSZTOWANIA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
 
 
 

Maj, 2014 r.     Opracowała:   
 

mgr inż. arch. Małgorzata Waśniewska 
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SST 
01.01. 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

– ROZBIÓRKI, DEMONTAŻ, RUSZTOWANIA 
 

 SPIS TREŚCI 
  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Klasyfikacja robót wg CPV 
1.5. Określenia podstawowe 
1.6. Ogólny opis budynku 
1.7. Wyszczególnienie robót rozbiórkowych i demontażu 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2. Rusztowania 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt do rusztowań 
3.3. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych 
5.2. Zasady wznoszenia rusztowań 
5.3. Zasady wykonywania prac rozbiórkowych  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
6.2. Kontrola jakości i odbiór rusztowań 
6.3. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Akty prawne 
10.2. Polskie Normy 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru rusztowań oraz robót rozbiórkowych wytypowanych elementów budowlanych związanych z realizacją projektu 
budowlanego „Przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum 
Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bul-
war Nadmorski 2”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynno-
ściami umożliwiającymi i mającymi na celu rozbiórki i demontaż wskazanych elementów wyszczególnionych w 
projekcie budowlanym i wykonawczym oraz montaż i demontaż rusztowań służących do wykonywania robót bu-
dowlanych będących przedmiotem projektu. 
 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV 
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
Dział Grupa Klasa Kategoria  

45000000-7     Roboty budowlane  

 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę  

  45110000-1   
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowla-
nych; roboty ziemne  

   45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

    45111100-9  Roboty w zakresie burzenia  

    45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu  

    45111300-1  Roboty rozbiórkowe  

 45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej  

  45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dacho-
wych i inne podobne roboty specjalistyczne  

   45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  

    45262120-8  Wznoszenie rusztowań  

    45262110-5  Demontaż rusztowań  

 

1.5. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne.” 
 
Rusztowanie robocze - konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wyso-
kości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości za-
równo w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowa-
niami jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z 
wysokości ludzi oraz przedmiotów. 
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Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy, lecz sta-
nowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekar-
skich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
 
Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne. 
 

1.6. Ogólny opis budynku 
 
Budynek byłego kościoła ewangelickiego, obecnie pełniący funkcję muzealną. 
Budynek położony na działce uzbrojonej, ogrodzonej, zadrzewionej, pomiędzy ciągami dwóch ulic. 
Na działce oprócz budynku Muzeum istnieją dwa mniejsze budynki murowane W.C. i biurowy oraz przy wejściu 
na działkę drewniana budka kasy biletowej.  
 
Bryła budynku jest orientowana (kierunek wschód-zachód) i składa się z trójbocznie zamkniętego prezbiterium, 
dostawionej do ściany północnej prezbiterium zakrystii, dwukondygnacyjnego transeptu oraz kruchty, nad którą 
znajduje się drewniana wieża widokowa. Od strony południowej prezbiterium, wykonano kruchtę boczną, usytu-
owaną pomiędzy dwiema szkarpami, którą zaadaptowano na pomieszczenie gospodarcze oraz WC. W zakrystii 
obecnie znajduje się pomieszczenie biurowe, natomiast w kruchcie kasa biletowa z punktem sprzedaży pamiątek 
i pomieszczeniem socjalnym. 
Ściany fundamentowe wykonane zostały z kamienia polnego granitowego.  
Wokół budynku wykonano opaskę betonową o szerokości ok. 0,59 m na styku fundamentu kamiennego z murem 
z cegły. 
Ściany części nadziemnej murowane są z cegły ceramicznej gotyckiej o wymiarach 8÷8,5 x 14,5÷15 x 29÷30 na 
zaprawie wapiennej. Grubość murów wynosi około 120 cm. Część murów wykonanych jest z cegły rozbiórkowej 
(wtórnie użytej), oraz występują fragmenty wykonane z cegły późniejszej „licówki”. Mury są od wewnątrz tynko-
wane i malowane farbami emulsyjnymi.  
Nad łukiem tęczowym wykonano komin tzw. Portkowy, który pierwotnie odprowadzał dym z pieców ogrzewają-
cych kościół. 
Wieża widokowa o konstrukcji drewnianej szkieletowej, szalowanej deskami, zwieńczona dachem czterospadko-
wym pokrytym dachówką. 
Nad prezbiterium wykonano strop drewniany, belkowy, zwykły, podwieszony do ramy stalowej składającej się z 
dwóch dwuteowników NP 260 osadzonych równolegle do belek stropowych i belek podłużnych wykonanych z 
dwóch dwuteowników NP 160 i dwóch NP 180. Rama przenosi obciążenie od ciężaru własnego, stropu, obciąże-
nia użytkowego i więźby dachowej, bezpośrednio na mury.  
W transepcie wykonano strop żelbetowy żebrowy.  
Nad drugą kondygnacją transeptu, wykonano strop drewniany, belkowy, zwykły, ze ślepym pułapem, wzmocnio-
ny od góry belką drewnianą. 
Wieża cztero-kondygnacyjna (licząc od stropu poddasza) o konstrukcji szkieletowej drewnianej, oszalowana jest 
deskowaniem mocowanym na styk z listwami. We wieży, wykonano stropy drewniane belkowe nagie. Na wieży 
znajduje się taras widokowy. 
Więźba drewniana nad prezbiterium, czterokondygnacyjna, o mieszanym systemie konstrukcji. W dwóch kondy-
gnacjach dolnych wieszarowa, dwu-wieszakowa, powyżej storczykowa. W transepcie wykonano więźbę dwu-
kondygnacyjną wieszarową dwu-wieszakową ze storczykiem w górnej kondygnacji. Nachylenie połaci dachowej 
wynosi 60° 
Nad wieżą znajduje się dach czterospadkowy krokwiowy o nachyleniu połaci  30° 
Główny dach dwuspadowy, pokryty jest dachówką ceramiczną „mnich-mniszka”, nad zakrystią wykonano dach 
pulpitowy bez dostępu do przestrzeni stropowej, kryty również dachówką ceramiczną „mnich-mniszka”, a nad 
przedsionkiem dach pulpitowy odkryty, pokryty blachą. Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu za pomo-
cą rynien i rur spustowych z blachy miedzianej. Opierzenia koszy również z blachy miedzianej. Rury spustowe 
odprowadzają wody opadowe bezpośrednio na otaczającą budynek nawierzchnię brukową. 
Do budynku prowadzą schody zewnętrzne, jednobiegowe. Obok wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
Na piętro prowadzą schody żelbetowe, dwubiegowe, powrotne, z podestem, obłożone masą lastryko. 
Na poddasze prowadzą schody trójbiegowe, z podestami, powrotne, w konstrukcji drewnianej, oparte na belkach 
policzkowych. 
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We wieży są schody jednobiegowe, drabiniaste, drewniane. 
Posadzka w prezbiterium, kruchcie oraz na dwóch kondygnacjach transeptu, wykonana została z płyt prefabry-
kowanych z łomu kamienia wapiennego. W zakrystii ułożono parkiet. Na poszczególnych kondygnacjach wieży, 
oraz poddaszu wykonano podłogę z desek, a na tarasie widokowym wykonano pokrycie papowe z rusztem 
drewnianym 
Drzwi zewnętrzne, w kruchcie, zwieńczone portalem ostrołukowym z łękiem odcinkowym, drewniane, deskowe, 
zdwojone, o układzie pionowym desek mocowanych od strony zewnętrznej, wzmocnione ramą z zastrzałami, 
współczesne. Do drzwi zastosowano historyczne okucia pasowe. 
Otwory okienne ostrołukowe częściowo z ceglanymi maswerkami, wypełnione szkłem lanym, surowym osadzo-
nym w tyku. W części okien osadzono wiatrownice metalowe. Na wieży wykonano nowe okna drewniane zespo-
lone. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz sygnalizacji alarmowej. 
 
Podstawowe parametry obiektu: 
- długość  budynku  29,63 m 
- szerokość budynku  23,70 m 
- wysokość budynku  17,02 m 
- wysokość wieży   21,19 m 
- liczba kondygnacji  3 kondygnacje budynku  

oraz 3 kondygnacje wieży, w tym taras widokowy zadaszony 
- powierzchnia wewnętrzna      995,92 m2 
- powierzchnia całkowita      928,23 m2 

- powierzchnia użytkowa istniejąca        832,77 m2 

- powierzchnia użytkowa projektowana    792,86 m2 
- kubatura istniejąca   5.514,78 m3      
- kubatura projektowana   5.526,00 m3 

 

1.7. Wyszczególnienie robót rozbiórkowych i demontażu 
 
-  ostrożna rozbiórka posadzki parteru i pietra z odzyskiem płyt z wapienia łamanego; 
- rozbiórka elementów wyposażenia kruchty (kasa drewniana, boazeria itp.); 
- rozbiórka ściany murowanej, dzielącej kruchtę od transeptu; 
- rozbiórka fragmentu ławy fundamentowej kolidującej z podszybiem; 
- rozbiórka fragmentów żebra, podciągu i stropu żelbetowego nad parterem w miejscu przejścia szybu 
windowego; 
- rozbiórka elementów stropu poddasza drewnianego kolidujących z szybem i projektowanym podciągiem; 
- rozbiórka słupków i zastrzałów konstrukcji drewnianej wieży kolidujących z projektowanymi przejściami; 
- rozbiórka fragmentu połaci dachowej w miejscu przechodzenia szybu windowego; 
- rozbiórka drewnianej podłogi poddasza  
- inne niezbędne prace rozbiórkowe 
 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie z treścią PN wykazanych w p. 10 
„Przepisy związane”. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Rusztowania 
 
- Rusztowania robocze przyścienne z rur stalowych, systemowe, rozbieralne. 

Należy zastosować rusztowania przystosowane do robót elewacyjnych, posiadające certyfikat bezpieczeń-
stwa oraz instrukcję montażu i eksploatacji. (Dla rusztowań nieobjętych certyfikatem konieczna jest indywi-
dualna dokumentacja techniczna rusztowania). 

- Folie PE i siatki z tworzyw sztucznych do zabezpieczenia istniejących otworów okiennych, znajdujących się 
na elewacji urządzeń oraz istniejącej zieleni. 

 
Rusztowanie systemowe  
 

 

hs - wysokość przęsła    ws- szerokość przęsła     ls - długość przęsła  

1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, otwarte ramy, ramy dra-
binowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne 
elementy używane jako wzmocnienie pionowo 

2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecz-
nicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome  

3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej kondygnacji rusztowa-
nia 

4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowa-
nie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego 

5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,  
6. Stężenie wzdłużne  
7. Stojak: element pionowy  
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku  
9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem dłuższego wy-

miaru rusztowania  
10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 
11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami  
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania do-

datkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu przejścia nad przejaz-

dami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w rusztowaniach systemowych ) 
14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 
15. Fundament  
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16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie, i mogąca stano-
wić cześć konstrukcji rusztowań 

17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z dwóch 
podłużnic połączonych poprzeczkami 

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu  
19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający się z 

dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych – za-

bezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych  
21. Poręcz główna 
22. Poręcz pośrednia 
23. Bortnica : krawężnik 
24. Zabezpieczenie boczne 
25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji  
26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur  
 złącze krzyżowe : złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym  
 złącze obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem  
 złącze równoległe : złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur.  
 złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej 
 
Rusztowanie niesystemowe 

 
 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do rusztowań 
 

 - sprzęt montażowy – dostosowany do rodzaju zastosowanych rusztowań 
 - bloczki,  

- dźwigi i podnośniki, 
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- buty ochronne wzmocnione, 
- rękawice ochronne, 
- pasy monterskie, 
- kaski ochronne 

 

3.3. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
 

- palniki acetylenowe, 
- przecinak, 
- piły tarczowe, widiowe, 
- kliny i młoty 
- łopaty i szufle, 
- przecinki stalowe, agregaty acetylenowe, 
- narzędzia pneumatyczne, 
- dźwigi, podnośniki, 
- taczki, 
- samochody ciężarowe, 
- dźwigi samochodowe o wysięgu 20,0 m  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 
Sprzęt i materiały do robót rozbiórkowych można przewozić odpowiednimi środkami transportu w zależności od 
ciężaru elementów. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych 

 
Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 
  

5.2. Zasady wznoszenia rusztowań 

 
1. Przed przystąpieniem do montażu rusztowań, należy usunąć wszelkie ruchome elementy otoczenia 

znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. 
2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją produ-

centa albo projektem indywidualnym. 
3. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów 

poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

4. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz podestów roboczych powinni posiadać 
wymagane uprawnienia. 

5. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Strefa 
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlane-
go, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 
m. 

6. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balu-
stradami. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umiesz-
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czonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w 
sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

7. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
a) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i na-

zwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
b) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania  

8. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiają-
cym odpływ wód opadowych. 

9. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie 
powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 

10. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania 
nie może przekraczać 1,5 kN. 

11. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
12. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nad-

zorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpie-
czeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 

 

5.3. Zasady wykonywania prac rozbiórkowych  
 
Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, demontażu i wyburzeń należy wykonać wszystkie niezbędne za-
bezpieczenia, jak oznakowania i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu.  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, przestrzegając przepisów bez-
pieczeństwa pracy. Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony w sposób za-
bezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu i przed skutkami spadania 
materiałów. 
Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć instalację elektryczną, cieplną, wodociągową i inne. 
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego przewrócenia się innego fragmen-
tu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane. W żadnym wypadku nie wol-
no gruzu i demontowanych urządzeń wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe groma-
dzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach i klatkach schodowych.  
Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne 
- stosować środki zabezpieczające pracowników  
- uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych zewnętrznych 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne 
 
Elementy rozbiórkowe należy usunąć z terenu budowy. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
ręcznie w sposób określony w projekcie organizacji robót, SST lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Kontrola jakości i odbiór rusztowań 
 

1. Kontrola jakości robót montażowych polega na ocenie zgodności sposobu montażu rusztowań ze specy-
fikacją techniczną zastosowanego typu rusztowań. 
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2. Kontrole rusztowań powinny obejmować stan podłoża, posadowienie, stężenie, zakotwienie, pomosty 
robocze i zabezpieczenie urządzeń piorunochronne. 

3. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub In-
spektora Nadzoru. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole od 
odbioru technicznego. 

4. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności: 
a) użytkownika rusztowania; 
b) przeznaczenie rusztowania; 
c) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru tele-

fonu; 
d) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
e) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
f) oporność uziomu; 
g) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

5. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, 
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagroże-
nie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie 
rzadziej niż raz w miesiącu. 
Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny. 

6. Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania oraz 
uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 

 

6.3. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót oraz sprawdze-
niu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: mb, m2, m3, kg. 
Rusztowania rurowe oblicza się w m2 ich powierzchni. Długość rusztowania należy przyjmować wg długości 
ściany z obliczeniem szerokości rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku. Wysokość rusz-
towania przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyższy po-
most roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty rozbiórkowe 
podlegają zasadom robót zanikających. 
Odbiór rusztowania 
Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące badania: 

- stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża, na którym będą montowane rusztowania, 
- posadowienie rusztowania  
- sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania 
- stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
- oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów, 
- zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania, 
- pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusz-

towania, 
- komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
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- zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania i 
czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 

- inne podane w normie 
Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie wymagań ogólnych stanu podłoża posadowienia ruszto-
wania, wykonanie złączy i stężeń, zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, urządzeń komunikacyj-
nych i transportowych Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do użytku. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Cena jednostkowa za wykonanie 1m2 rusztowana (montaż i demontaż ) winna obejmować prace: 

- ustawienie i rozbiórka rusztowań łącznie ze schodami i spocznikami 
- ułożeniem, przekładaniem i rozbiórka pomostów roboczych i zabezpieczających 
- założeniem i rozbiórką desek krawędziowych i poręczy ochronnych oraz daszków zabezpieczających  
- wykonanie i rozbiórka pionów komunikacyjnych  
- założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie wysięgnika do podnoszenia materiałów  
- zamocowanie rusztowań do konstrukcji oraz okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Akty prawne 

 

Podczas wykonywania robót należy zachowywać postanowienia przepisów: 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami); 

 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); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmia-
nami); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 112, poz. 1206); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. ( Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późniejszymi 
zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że 
odpady nie są niebezpieczne ( Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347). 

 

10.2. Polskie Normy 
 
PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3:1998          Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje tech-
niczne wyrobu.  
PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Specjalne metody 
projektowania konstrukcji. 
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warun-
ki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
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PN-EN 39:2003  Rury stalowe do budowy rusztowań. Warunki techniczne dostawy. 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i ogólne parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-N-01255:1992     Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-N-01256-02:1998     Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.                        
PN- N- 01256-5:1998    Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych                                 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod podszybie windy , przy realizacji projektu budowlanego pt.  
„Przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa 
mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu,  
przy ul. Bulwar Nadmorski 2”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obej-
mują: 

- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) 

  wykopy średni pod wykonanie podszybia żelbetowego windy  
- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu 
- wykonywanie zasypki wykopów fundamentów 
Pod poziomem terenu zalegają: 
- do poziomu 1.7  m poniżej terenu: piasek drobne 
- do poziomu 4,0 m poniżej terenu piaski drobne z przewarstwieniami. 
Zwierciadło wody gruntowej znajduje się na poziomie 1.5 m poniżej poziomu terenu  
 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

 
Kategoria robót:  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

  i roboty ziemne 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót „Wymagania ogólne”. 

 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 
-  Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 

ziemi urodzajnej. 
-  Wykop płytki  – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
- Wykop średni  – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m. 
- Wykop głęboki  –  wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
- Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubatu-

rowego. 
- Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystany do budowy obiektu oraz innych oraz związanych z tym obiektem. 
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-      Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu , określona wzorem: 

I s = p d / p ds.  
  gdzie: 

  p d – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg / m 3 ), 

p ds. – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg / m3 ). 

- Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
 określana wg wzoru: 

U = d 60 / d 10  

  gdzie: 
  d 60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
  d 10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”  

Do wykonywania wykopów materiały nie występują , poza wykonaniem wykopów w osłonie drewnianych 
ścianek szczelnych przy wykonywaniu podbudowy istniejących fundamentów. Konstrukcja ścianek szczelnych 
powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem 
się.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Materiał na zasypki z odkładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów 
pochodzenia organicznego i spełniać następujące wymagania: 

- wskaźnik różnoziarnistości  >5  
- wskaźnik piaskowy  > 35  
- wodoprzepuszczalność k > 10-2m/s 

- zawartość frakcji pyłowej i iłowej  10%  
Dopuszcza się doziarnienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych parametrów fizycznych. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystą-
pieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualną pozytywną opinią Geologa na temat przydatności gruntu z 
odkładu do wykonania zasypek. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w Umo-
wie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydat-
ność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgoci. 
Do zabezpieczenia skarp wykopów nie obudowanych należy stosować następujące materiały: 

geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 

 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z nastę-
pującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ła-
dowarki , wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
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- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (mate-
riału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transpor-
towych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania grun-
tów (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót  

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe, zgodnie z przyjętą osnową geode-
zyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia pomiarów do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów budynku - L (szerokości lub długości budynku w metrach) na każdym poziomie 
nie powinny być większe niż: 

± 20 mm przy długości budynku L < 30 m, 
± 0,25 (L + 50) mm przy długości budynku 30 m < L < 250 m i nie więcej niż 25 mm, 
± 0,10 (L + 500) mm przy długości budynku 250 m < L < 500 m i nie więcej niż 30 mm. 

 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzie wykopów powin-
ny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone za-
pisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. 
Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice w sto-
sunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie wykopu 
nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową. 
 

5.3. Odwodnienie robót ziemnych 
 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
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Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzy-
datność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiają-
cych szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.4. Wykonywanie wykopów 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geolo-
gicznych. 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na ob-
szarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosun-
ków wodnych. 
Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, 
prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być 
wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom ( Ustawa o ochronie przyrody z 2004r Dz.U. 
Nr 92, poz.880). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy zbliżeniach do uzbrojenia istniejącego 
bezwzględnie wykopy wykonać ręcznie. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej 
niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 
 Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonywane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od po-
ziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym  poziomem posadowienia powinna być usu-
nięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowa-
nego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

5.5. Zabezpieczenie skarp wykopów 

 
W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-
83/8836-02. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o sze-
rokości, co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu – dla komunikacji. Kąt nachylenia skarp odkładu wydobytego 
gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecz-
nych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły)         o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych    o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski)          o nachyleniu 1:1,5 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
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- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębo-
kości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoż-
liwiające odpływ wód opadowych. 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwa-
ne z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
 

5.6. Wykonywanie zasypek 
 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno być 
potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania, dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmie-
ci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami grubości: 

- 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi. 
- 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. 

Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po 
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej 
Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia 
izolacji przeciwwilgociowej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopów oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie  
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
Pomiaru dokonuje się taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m oraz poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 20 m. 

Szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm. 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 30 metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 30 metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 
 
Zasypki podlegają sprawdzeniu: 
- stanu wykopu przed zasypaniem 
- materiału do zasypki 
- grubości i równomierności warstw zasypki 
- sposobu i jakość zagęszczenia 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
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Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny)  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i zasypek uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą . 

Cena jednostkowa wykopu uwzględnia: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- wykonanie umocnienia ścian wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miej-

sce odwożenia mas ziemnych, 
- odwodnienie wykopu, 
- utrzymanie wykopu, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

nadzoru, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Cena jednostkowa zasypki (m3 zasypki po zagęszczeniu ) obejmuje 
- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu ( m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu) 
Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu  
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
    
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-02480 :1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntu 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-55/B-04492    Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

  wodoprzepuszczalności 
PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
PN-B-12095: 1997     Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-81/B-03020   Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli  
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– Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-ISO 4463-2:2001  Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe 
PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi wartości stosowane 

do wyznaczania tolerancji 
PN-ISO 7077:1999   Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności 

  Wymiarowej. 
PN-N-02211    Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa 
PN-87/N-02251    Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST  02.02. 

 
„ROBOTY BUDOWLANE 

 – KONSTRUKCJE ŻELBETOWE i BETONOWE” 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maj, 2014 r.        Opracował:   
 
           Techn. Michał Kowalski 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych i betonowych podczas realizacji projektu „Przebudowy 
(modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczące-
go się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
betonowych zbrojonych. 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- dostawa mieszanki betonowej, 
- układaniem betonu i zbrojenia, 
- zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 

Szczegółowy zakres prac : 
 -  wykonanie podszybia żelbetowego 
-   wykonanie belek żelbetowych podpierający stron nad parterem 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
Dział Grupa Klasa Kategoria  

45000000-7     Roboty budowlane  

 45200000-8    
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

  45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dacho-
wych i inne podobne roboty specjalistycze 

   45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  

    45262310-7  Zbrojenie  

    45262311-4  Betonowanie konstrukcji  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót  „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST „Wymagania ogólne”. a także podanymi poniżej wg Normy PN-EN 206-1 Beton Część 1 : Wymagania , wła-
ściwości , produkcja i zgodność : 
Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych do-
mieszek i dodatków . 
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Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym za-
gęszczenie wybrana metodą. 
Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości. 
Beton wytworzony na budowie – beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na jego własny 
użytek. 
Beton towarowy – beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie będąca wyko-
nawcą.  
Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/ m3 , ale nie przekraczającej  
niż 2600 kg/ m3 .  
Beton projektowany – beton , którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi , 
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego  z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami. 
Beton recepturowy – beton, którego skład i składniki , jakie powinny być użyte , są podane producentowi odpo-
wiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie. 
Zarób – ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki lub ilość rozładowa-
na w ciągu 1 min. z betoniarki o procesie ciągłym. 
Współczynnik woda / cement – stosunek efektywnej zawartości masy wody do zawartości cementu w mieszan-
ce betonowej. 
Wytrzymałość charakterystyczna – wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5 % populacji 
wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 
Specyfikacja – końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących wykonania lub 
składu betonu, podane producentowi. 
Badania wstępne – badanie lub badania mające na celu sprawdzenie przed podjęciem produkcji, jaki powinien 
być skład nowego betonu, aby spełnił wszystkie określone wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu 
stwardniałego: 
Warunki dojrzewania betonu - warunki, w których znajduje się beton w okresie od jego wykonania do 28 dni lub 
innego terminu określonego warunkami technologicznymi. Rozróżnia się następujące warunki: 
– laboratoryjne –    temperatura 18 ±2°C i wilgotność względna powietrza powyżej 90%, 
– naturalne –     temperatura średnia dobowa nie niższa niż 10°C, 
– obniżonej temperatury –  temperatura średnia dobowa od 5 do 10°C, 
– zimowe –     temperatura średnia dobowa poniżej 5°C, 
– podwyższonej temperatury – występujące w procesie przyspieszonego dojrzewania. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czyn-
ny 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”  
Stosowane materiały zgodne z projektem : 
Beton podkładowy     C12/15 
Beton konstrukcyjny                C16/20 
 
Beton towarowy  zwykły,  klasy C12/15 (wg PN-EN 206-1 : 2003 ) 
- Klasa wytrzymałości na ściskanie f CK, cube = 15 MPa 
- Wymagania ogólne dla betonu wg  PN-EN 206-1:2003 
- Klasa środowiska i wartość stosunku wodno-cementowego podana w projekcie konstrukcyjnym. 
 
Beton towarowy,  klasy C20/25 (wg PN-EN 206-1 : 2003 ) wodoszczelny W 4 
- Klasa wytrzymałości na ściskanie f CK, cube = 25 MPa 
- Wymagania ogólne dla betonu wg  PN-EN 206-1:2003 
- Klasa środowiska i wartość stosunku wodno-cementowego podana w projekcie konstrukcyjnym. 
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą państwową tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie lub ręczne sztycho-
wanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium  Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Dopuszcza się mieszankę betonową samodzielnie wykonywaną przez Wykonawcę dla podkładów pod funda-
menty. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru recepturę betonu. 
 
Stal zbrojeniowa klasy A-0 gatunku St 0S-b (okrągłe gładkie) , 

wg normy PN-B 03264:2002 o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm          5,5 ÷ 40 
- charakterystyczna granica plastyczności  ( f y k ) w MPa    220 
- obliczeniowa granica wytrzymałości  ( f y d )   w MPa    190 

charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie  ( ft k ) w Mpa  300 
- spajalność            spajalna 

 
Pręty okrągłe żebrowane  ze stali gatunku A-IIIN RB500W wg normy PN-89/H-84023/06 o następujących pa-
rametrach: 

- średnica pręta w mm       6 ÷ 28  
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa   490 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa    420 
- wytrzymałość charakterystyczna 

 na rozciąganie R m (min) w MPa     550 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
–  jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 

mm dla prętów o większych średnicach. 
 
Wymagania przy odbiorze stali 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
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Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i har-
monogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora nadzoru. Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie po-
siadał atest dostawy zawierający: 

- numer kolejny dostawy danego dnia, 
- nazwę wytwórni betonu, 
- numer seryjny atestu, 
- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody, 
- numer rejestracyjny samochodu, 
- nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
- numer receptury i numer zamówienia, 
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
- ilość mieszanki betonowej, 
- deklarację zgodności z normą PN-EN 206.1, 
- godzinę dostawy betonu na miejsce, 
- godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
- godzinę zakończenia rozładunku. 

 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek pla-
stycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań / min 
i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
Wszystkie podstawowe parametry sprzętu mechanicznego udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia przeznaczo-
nego do robót montażowych prefabrykatów tj dźwigów, żuawi oraz urządzenia pomocnicze  ( rozpory, prowadni-
ce, zawiesia, chwytaki, łączniki, rusztowania itp.) powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów i konkret-
nych warunków budowy.  
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gru-
szek).  
Transport mieszanki betonowej nie może powodować:: 

- naruszenia jednorodności masy, 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betono-
wej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. – przy temperaturze + 150 C, 
- 70 min. – przy temperaturze + 200 C, 
- 30 min. – przy temperaturze + 300 C. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środ-
ków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
Podnoszenie płyt  za pomocą zawiesi linowych zaczepionych o pętle transportowe. 
Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kierunku jazdy. 
Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask,  
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w pozycji wbudowania. Ilość płyt w stosie określona w wytycznych montażowych  producenta   
Podkładki należy układać jedna nad drugą w pionie, w odległości nie większej jak 30 cm od czoła płyty. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram uwzględnia-
jący wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 

5.2. Przygotowanie i układanie zbrojenia 
 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić pre-
paratami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicz-
nych stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną zmyć strumieniem wody. 
 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym za-
chowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami 
normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami Na zimno na budowie można wyko-
nywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowa-
nym podgrzewaniem, wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kąt. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 
 PN-S-10042. 
Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie 
mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę, Niedopusz-
czalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betono-
wymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 
W przypadku stosowania szkieletów zbrojenia prefabrykowanych na zewnątrz, węzły na przecięciach prętów po-
winny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązał-
kowym: 

–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
 

5.3. Wykonanie szalunków 
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewnić odpowiednią szczelność, 
- zapewnić łatwy ich montaż i demontaż. 

Deskowania zaleca się wykonywać z szalunków systemowych stropowych, dających gładką powierzchnię po 
rozszalowaniu. 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WNĘTRZ BUDYNKU  
– MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI  2 

Jednostka projektowania: Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” w Gdańsku 
Nr pozycji: Tom ST, Teczka  SST 02.02. „Konstrukcje żelbetowe i betonowe ”, Strona 8 z 12 

W uzasadnionych przypadkach na deskowanie można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy.  
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelni taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką.  

W trakcie układania mieszanki betonowej należy obserwować zachowanie deskowania, a w przypadku po-
trzeby dokonywać pomiaru tych odkształceń. W przypadku odkształcenia poza dopuszczalne w normach granice 
roboty betonowe należy przerwać, sprawdzić przyczynę, usunąć a dalsze prace kontynuować po upewnieniu się, 
że przyczyna ta została trwale usunięta.  
 

5.4 Betonowanie  
 
Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. 
Dozowanie składników mieszanki w inny sposób może odbyć się tylko za zgodą Inspektora nadzoru. 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzienni-
ka budowy. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wyko-
nania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania konstrukcji nośnej schodów, 
- prawidłowość wykonania deskowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuli-

ny, 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Prace betoniarskie należy prowadzić przy temperaturze powyżej 5 0 C. Masę betonowa zużyć w czasie 1,5 go-
dziny od jej zarobienia; w wyższej temperaturze maksymalnie godzinę. Układanie mieszanki powinno przebiegać 
w ciągu jednego dnia bez przerw, w przypadku niskich temperatur należy stosować uszlachetniające dodatki do 
mieszanki oraz zabezpieczać zabetonowane odcinki matami.  
 

5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożli-
wiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody In-
spektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpie-
czenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie 
zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowa-
nej konstrukcji. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulew-
nego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia od-
krytych powierzchni świeżego betonu. 
eniem jednej warstwy mieszanki a nałożeniem na tę warstw drugiej  mieszanki, bez zaliczenia tego okresu do 
przerwy roboczej  powinien byś ustalony przez nadzór techniczny w zależności od temperatury zewnętrznej, wa-
runków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. 
 

5.6. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
 
Zagęszczanie mieszanki należy dokonywać w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory 
wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 
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odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami 
wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. 
Dopuszcza się zagęszczanie betony przez sztychowanie. Zagęszczanie prętami stalowymi wykonać w każdej 
ułożonej warstwie betonu, w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę po-
przednio ułożoną. Jednocześnie lekko opukiwać deskowanie młotkiem drewnianym. 
Za dostateczne zagęszczenie mieszanki uznaje się takie zagęszczenie gdy: 

- mieszanka betonowa przestaje osiadać, a jej powierzchnia w deskowaniu wyrównuje się, 
- na powierzchni mieszanki wystąpił zaczyn cementowy o ciemnoszarym połysku i oleistym połysku, 
- z mieszanki betonowej na jej powierzchnię przestały wydobywać się pęcherze powietrza, 
- mieszanka o konsystencji wilgotnej nabiera cech gumy uciśnięta w jednym miejscu wybrzusza się obok, 

po ustaniu ucisku powraca do pierwotnego kształtu. 
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru komplet ate-
stów z betonowania do zatwierdzenia. 
 

5.7. Przerwy w betonowaniu 

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połą-
czenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
a. usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 
b. obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli-

żonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cemen-
towego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

- Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygo-
towanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bez-
pieczeństwa pracy. 
 

5.8. Pielęgnacja  betonu 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodosz-
czelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betono-
wania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008::2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości, stwierdzoną  
na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub 
stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
Usuniecie nośnego deskowania dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości dla konstrukcji wykona-
nych w okresie letnim 15Mpa; wykonanych w okresie zimowym 17,5 MPa . 

 

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- pustki, raki i wykruszyny i powierzchniowe rysy skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie 

zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń : 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpo-
średnio po rozebraniu szalunków; wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu , 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

- wyrównaną powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 
powierzchnie szkliste (tylko podszybie) 

 

5.10. Pobieranie próbek i badania 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 206.1 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wyników badań dotyczących 
jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilo-
ści próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim 
poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o 
gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed 
upływem 28 dni od betonowania. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości betonu 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 206.1 i Programem zapewnienia jakości, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nad-
zoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wyko-
nawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie 
próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie 
statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, zwią-
zanych z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg obowiązujących norm pań-
stwowych: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w 
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie przez zastosowanie do-
mieszek chemicznych. 
Należy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlega-
jące osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mie-
szanki i betonu 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WNĘTRZ BUDYNKU  
– MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI  2 

Jednostka projektowania: Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” w Gdańsku 
Nr pozycji: Tom ST, Teczka  SST 02.02. „Konstrukcje żelbetowe i betonowe ”, Strona 11 z 12 

Kontrola deskowań obejmuje: 
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z dokumentacją  

projektową z dopuszczalną tolerancją), 
- sprawdzenie materiału użytego na deskowanie, 

- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu z dokumentacją projektową oraz podanymi wyma-
ganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie rozmieszczenia zbrojenia: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie o 5 mm; nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10 mm, 
- długość pręta między odgięciami:  ± 10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie:  ± 5 mm. 

 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu z dokumentacją projektową oraz podanymi 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-63215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 1002-1 + AC:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H- 04405. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. 
 Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie o 5 mm; nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10 mm, 
- długość pręta między odgięciami:  ± 10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie:  ± 5 mm. 

Niezależnie od tolerancji podanych wyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 

3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiaru jest 1 m3  (metr sześcienny) konstrukcji z betonu zbrojonego i niebrojonego.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
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 Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoń-
czenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia  dotyczące płatności  podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą . 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 206-1:2003    Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (Zmiana A1) 
PN-EN 12350-1:2001   Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 
PN-EN 12390-1:2001   Badania betonu - Część 1: Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące próbek  

do badania i form 
PN-EN 12390-2:2001   Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań  

wytrzymałościowych 

PN EN 10080:2005(U)   Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne 

PN-90/M-47850    Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne 
 - Terminologia, podział i główne elementy składowe    

PN 82/H-93215    Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023-06/A1:1996   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-B-06261    Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania  

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-B-03264 :2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
oraz Normy przywołane w   PN-EN 206-1:2003 . 
PN-89/H-84023/01   Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-89/H-84023/06   Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN 82/H-93215    Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-84/H-93000    Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco 

zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.  
Wymagania i badania 

PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
                                    



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WNĘTRZ BUDYNKU  
– MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI  2 

Jednostka projektowania: Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” w Gdańsku 
SST 02.03. „Roboty budowlane – Konstrukcje stalowe”  Strona 1 z 8 

 
 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST 02.03. 

 
„ROBOTY BUDOWLANE – KONSTRUKCJE STALOWE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
 
 
 

Maj, 2014 r.                            Opracował:  
 

Techn. Michał Kowalski 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WNĘTRZ BUDYNKU  
– MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI  2 

Jednostka projektowania: Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” w Gdańsku 
SST 02.03. „Roboty budowlane – Konstrukcje stalowe”  Strona 2 z 8 

SST 
02.03. 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
ROBOTY BUDOWLANE – KONSTRUKCJE STALOWE 

 

 SPIS TREŚCI 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Klasyfikacja robót wg CPV 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.6 Określenia podstawowe 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały stosowane 
2.2. Wymagania przy odbiorze  
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  
2.4. Badania na budowie  
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
5.2. Przygotowanie elementów do scalania  
5.3. Połączenia spawane 
5.4. Połączenia na śruby 
5.5. Montaż konstrukcji 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WNĘTRZ BUDYNKU  
– MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI  2 

Jednostka projektowania: Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” w Gdańsku 
SST 02.03. „Roboty budowlane – Konstrukcje stalowe”  Strona 3 z 8 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w ramach realizacji projektu budowlanego „Przebudowy 
(modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczące-
go się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż elementów konstrukcji stalowych występujących w obiekcie: 
Są to: 

- wykonanie elementów stalowych (marek zatopionych w elementach żelbetowych)  
- wykonanie konstrukcji stalowej podpierające strop nad parterem i poddasza HEB 160 

w miejsca przejścia szybu przez stropy  
- wykonanie konstrukcji podpierającej  strop poddasza  HEB 320, 260 
- wykonanie wzmocnienia istniejących słupów żelbetowych L 60x60x 5 
- wykonanie belek podpierający strop poddasza w rejonie szybu windowego z dwuteowników walcowa-

nych 100, 160,180 
- wykonanie belek stalowych schodów w poziomie poddasza dwuteownik 100  
- wykonanie podwieszenia belek drewnianych z prętów średnicy 12 mm  
-  wykonanie wsporników słupów więźby dachowej z ceownika 180  

 
Zabezpieczenie  antykorozyjne i p.poż. patrz SST 02.08  

 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
 

 Kategorie robót     45262400-5   Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  
        

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. Ogólne wymagania dotyczące robót „Wymagania ogólne”. 

 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST „Wymagania ogólne” ”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”  
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2.1. Materiały stosowane 
  
Do wyrobu elementów stalowych objętych Specyfikacją stosuje się: 

- Kształtowniki gorącowalcowane ze stali niestopowej konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia  
 gatunku St3SX, St3SY wg PN-88/ H-84020 (S235JRG2, S355JRG3 wg EN 10025 ) 
Granica plastyczności Re=235 MPa, wytrzymałośc na rozciąganie 360 ÷ 510 MPa 

-     Materiały do spawania 
   Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
   EA - 146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
   Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych  
   na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 
      i wymaganiami producenta. 

- Śruby, nakrętki, i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999; PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 

 Śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN- 91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343; 

 Nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171; 

 Podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PNISO10673: 2002, PN-
77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039; 

Własności mechaniczne i technologiczne stali powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia wi-
doczne gołym okiem. 
002525 

2.2. Wymagania przy odbiorze 
 
 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każ-
dy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

 znak wytwórcy 

 profil 

 gatunek stali 

 numer wyrobu lub partii 

 znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji  
w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych ele-
mentów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowa-
nia. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do sca-
lania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wy-
znaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej po-
włoki antykorozyjnej. 
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Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z desek na wyrównanej do poziomu zie-
mi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
samym położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

2.4. Badania na budowie 
 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin,  
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy j uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika budowy. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  

Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostar-
czone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpie-

czone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektor nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składo-
wania wg punktu 2.3. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględnia-
jący wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
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Przyjmuje się, że wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje i wyposażenie do wykonania robót zgodnie z projek-
tem i wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
Ze względu na cechy i wymagania wykonawcze, konstrukcje stalowe objęte opracowaniem zaliczone są do klasy 
3 – wymagania podstawowe, obejmującej konstrukcje obciążone statycznie (nie narażone na zmęczenie), wyko-
nane ze stali konstrukcyjnej niestopowej kategorii nie wyższej niż S235, o grubości materiału t ≤ 30 mm, jeśli nie 
występują w nich szczególne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne. 
Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie warunków placu budowy 
oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy. 
Projekt montażu powinien określać warunków realizacji zapewniające bezpieczeństwo konstrukcji i pracowników 
we wszystkich fazach prowadzenia robót. 
Konstrukcję należy wykonać zgodnie z Normą PN-B-06200:1997 „ Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wy-
konania i odbioru. Wymagania podstawowe”. 
 

5.2. Przygotowanie elementów do scalania 
 

Ciecie .Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków me-
talu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 Prostowanie i gięcie. Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicz-
nych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

Składanie zespołów. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzy-
manie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
 

5.3. Połączenia spawane 
 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanie-
czyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie więk-
szą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin: 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: 

- 5% - dla spoin czołowych 
- 10% - dla pozostałych 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spo-
iny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennik 

budowy. 
Zalecenia technologiczne 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoin konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 

ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykona-
nie. 

 

5.4. Połączenia na śruby 
 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio 
przygotowane, i tak: 
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 trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem; 

 o ile nie jest to określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich roz-
wiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. 

  rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu. 

  szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka, aby szczelinomierz 0,2mm 
nie mógł wejść między łączone powierzchnie głębiej niż na 20mm. 

  długość śruby powinna być taka, aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i 
pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. 

   nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łą-
czonych elementów. 

 gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej dwa 
zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje. 

 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą sma-
ru; 

 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 

5.5. Montaż konstrukcji 
 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągniecie pro-
jektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i skła-
dowania. 
 Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
Lp.      Rodzaj odchyłki                     Dopuszczalna odchyłka 
1.        odchylenie osi słupa względem osi teoret.    5 mm 
2.        odchylenie osi słupa  od pionu       15 mm 
3.        strzałka wygięcia słupa              nie więcej niż 15 mm 
4.        wygięcie belki                h/250 lecz nie więcej niż 15 mm 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w Specy-
fikacji. Roboty podlegają odbiorowi. 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 
Na etapie wstępnym: 

- weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, kwalifikacji wytwórni i jej personelu 
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
- badanie połączeń spawanych  
- kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 
- jakość łączników. 

Po zakończeniu montażu i malowania: 
- sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
- sprawdzenie połączeń montażowych 
- sprawdzenie wykończenia zakotwień 
- końcowy pomiar powłok malarskich  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową jest 1kg wbudowanej stali profilowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą . 
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie, przycinanie, połączenia spawane, oraz 
montaż konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu ro-
bót z odpadów konstrukcji, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych niezbędnych 
do wykonania i montażu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiórką. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-B-06200:2002/Ap1:2005  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 
PN-M-69430     Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-85/B-01805     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady ochrony 
PN-88/B-01808     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń  

powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 
PN-EN 10025     Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

– Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 45014     Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
PN-H-84018      Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości – Gatunki 
PN-H-84020     Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia – Gatunki 
PN-EN 45014     Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
PN-H-01107     Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych 

PN-75 / M-69703    Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

PN-91/M-69430    Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania  
PN-M-69008      Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
PN-M-69772      Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych  

na podstawie radiogramów 
PN-M-69775      Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-EN 10168:2006  Wyroby stalowe -- Dokumenty kontroli  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej  , ślusarki  w ramach realizacji projektu  budowlanego „Przebudowy (modernizacji) z 
częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w 
poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż elementów wykonania i odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej w obiekcie: 

Są to: 
-  montaż drzwi szklanych szklonych szkłem bezpiecznym hartowanym  
-  montaż balustrad systemowych ze stali nierdzewnej  
 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
Dział Grupa Klasa Kategoria  
45000000-7     Roboty budowlane  
 45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
  45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie  
   45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
    45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podob-

nych elementów  
 
 
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. Ogólne wymagania dotyczące robót „Wymagania ogólne”. 

 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST „Wymagania ogólne” ”. 
 
Balustrada - jest to ażurowa ścianka w formie szeregu tralek lub słupków połączonych u góry poręczą,  
stosowana jako zabezpieczające ogrodzenie schodów i krawędzi platform. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”  
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Szkło bezpieczne hartowane bezbarwne, szyba pojedyncza, przezierne, produkowane wg technologii float szkło 
o idealnie płaskich, równoległych powierzchniach np. SGG Securit Planilux 8 mm lub inne równoważne spełniają-
ce poniższe parametry. 
Tolerancja grubości                                                  -  ± 3 mm 
Badanie wahadłem (EN 12600)                               -  1 (C) 2 Klasyfikacja 
Warunki stosowania                                                 -  do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych o zwiększonej 

wytrzymałości na naprężenia mechaniczne i termiczne do 
zastosowania na drzwi, witryny sklepowe 

Zawartość substancji niebezpiecznych                     -  brak 
Grubość elementu                                                     -  8 mm  
Maksymalny wymiar szkła                                         -  ≤ 6000 mm x  3210 mm  
Ciężar                                                                        -  20 kg/m2 

Izolacja akustyczna Rw (EN 140-3)                          -  32 dB  
Przepuszczalność światła (EN 410)                          -  88%  
Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz)                    -  8%,8%  
Wartość U, W/m2K (EN 673)                                      -  5,7  
Wartość g                                                                   -  0,80  
Przepuszczalność energii τE                                    -  75%  
Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz)                   -  7%,7% 
Współczynnik światła  TUV                                       -  48% 
Współczynnik energii  AE                                          - 18% 
Współczynnik zaciemnienia                                       - 0,92 
 
Zawiasy systemowe dla drzwi wahadłowych szklanych z niewidocznym samozamykaczem np. Tensor lub inne 
równoważne  
Inne elementy systemowe np. zamek z wkładką, klamka zostaną dobrane przez Inwestora  
 
System balustrad systemowych z sali nierdzewnej AISI 304  szlifowanej, rury średnicy 42,4 mm x 2,00 mm bez 
szwowe. Poprzeczki balustrady wykonać z linki średnicy 6 mm z sali nierdzewnej AISI 304.  
Stal typu 304 jest stalą austenityczną, o niskiej zawartości węgla 18-8 chromowo-niklową. Jest odporna na koro-
zję i ma dobrą spawalność. Typ 304 jest najszerzej stosowaną stalą nierdzewną. 
 

2.2. Wymagania przy odbiorze 
  
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów,  
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor nadzoru do Dziennika budowy 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

5.1. Montaż stolarki drzwiowej  
 
Stolarka drzwiowa wykonana z jednej tafli szkła, hartowanego bezpiecznego z zawisami wyposażonymi w samo-
zamykacze. Wymiary stolarki przed wykonaniem sprawdzić z natury na placu budowy. Przed osadzeniem stolarki 
należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża.  
Wszelkie otwory z szkle hartowanym, należy wykonać przed procesem hartowania, gdyż bezpieczne szkło harto-
wane nie może być poddane żadnej dodatkowej obróbce mechanicznej np. wierceniu.  Otwory przelotowe w szkle 
nie mogą być mniejsze niż grubość szkła. Okucia budowlane mogą być montowane za pomocą sklecania w 
uprzedni przygotowanych otworach lub za pomocą klejenia. Szkło nie powinno w żadnym miejscu stykać się bezpo-
średnio z metalowymi częściami okuć i elementów mocujących. Niezbędne jest stosowanie tworzywowych lub gu-
mowych podkładek i przekładek.  Montaż stolarki drzwiowej wg. wytycznych producenta. 
 

5.2. Montaż balustrady 
 
Balustrady – wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej, wysokość balustrady mierzona do wierzchu po-
ręczy 1,1 m, maksymalny prześwit pomiędzy poszczególnymi linkami 18 cm (sztuk 5 w prześle w układzie po-
ziomym). Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji  
stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.  Śruby kotwiące nie mogą być 
widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. Mocowanie wy-
pełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupów balustrady.  
Po zamocowaniu, balustrady należy oczyścić i wypolerować. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności z projektem, 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową robót jest  
 -  ilość szt. wbudowanej stolarki. 
-  1mb dla balustrad  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje 

- dostarczenie gotowej stolarki / ślusarki, 
- osadzenie stolarki / ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- wykonanie obróbek 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-B-91000:1996   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-EN 12519:2007  Okna i drzwi. Terminologia 
PN-B-05000:1996   Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-94430:1997  Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy. 
PN-71/H-86020                Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) – Gatunki 
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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stropów, posadzek i kanałów pod posadzką, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu 
budowlanego pt. „Przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – 
Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu przy 
ul. Bulwar Nadmorski 2”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków, okładzin, podkładów, posadzek, są to: 

– otworzenie posadzki parteru i piętra w miejscach prowadzonych prac  
– wykonanie stropu poddasza wraz z rewizjami 

 
1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  

 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
 
Dział Grupa Klasa Kategoria  
45000000-7     Roboty budowlane  
  45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
   45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
    45262320-0  Wyrównywanie  
    45262600-7  Różne specjalne roboty budowlane  
 45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
    45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg  
   45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i  
określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne” ”, a także podanymi poniżej: 
Konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji 
przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, 
wygładzającej, podkładu podpodłogowego i posadzki. W zależności od rodzaju pomieszczenia i obciążeń 
użytkowych konstrukcję podłogi stanowi układ wybrany z wymienionych wyżej izolacji i warstw 
Podłoże – element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłogi  
Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym wykończeniem. 
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2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2.  Materiały na stop poddasza  
 
Projektowane warstwy stropu: 
- wykładzina typu „tarket” 
- deski sosnowe podłogowe grub. 32 mm zabezpieczone do stopnia niezapalności 
- krawędziaki 120x120mm zabezpieczone do stopnia niezapalności, w rozstawie co ok. 70 cm 
- pomiędzy nimi wełna mineralna grub.12 cm 
- płyta OSB (NRO) grub. 15 mm 
- dwuteowniki stalowe wysokości 180÷300 mm z natryskiem (REI 60) 
- poniżej belki i poszycie istniejącego stropu drewnianego   
 
Tarket  
Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń o najwyższym natężeniu ruchu.  
Kolor i wzór zostanie dobrany przez Inwestora. 
Dane techniczne i właściwości produktu:  
 klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43,  
 grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,  
 grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm,  
 dostarczana w postaci rolki EN 426   

Wykładzina odpowiadająca normom państwowym (norma PN-EN 649) lub świadectwom ich dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Wykładzina podłogowa powinna posiadać właściwą Ocenę Higieniczną i 
Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. 

Klej do wykładzin.  
Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem  się do wskazań producenta   
Sznur spawalniczy.  
 Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu.  
 Dostosowanym do koloru spawanej wykładziny.  
 
Materiały drewniane 
  - krawędziaki 120x120 mm - sosna klasy C24,  
  - deski sosnowe gr 32. mm klasy C24, 
 Impregnowane fabrycznie do stopnia NRO 

Drewno lite stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady 
klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej 
lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, 
PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 
charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 
Wg Normy PN-B-03150/Az1 wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego litego o wilgotności 12% w MPa: 
 
Wełna mineralna gr.12 w matach - układana pomiędzy krawędziakami  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,042 W/mK  
Klasa odporności ogniowej A1 (niepalne) 
   płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość 
 
Płyta OSB NRO gr. 15 mm. Pyty OSB płaskoprasowana płyta drewnopochodna o ukierunkowanych wiórach 
drzewnych. Wióry płaskie o grubości 0,5÷0,7 mm i długości do 140 mm są układane trójwarstwowo, przy czym 
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pasma wiórów w warstwach zewnętrznych ukierunkowane są równolegle, a wióry w warstwie wewnętrznej są 
układane prostopadle do osi głównej płyty. Prasowanie wiórów odbywa się w warunkach wysokiego ciśnienia i 
temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic syntetycznych. 
 
Kształtowniki gorącowalcowane ze stali niestopowej konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia  

gatunku St3SX, St3SY wg PN-88/ H-84020 (S235JRG2, S355JRG3 wg EN 10025 ) 
Granica plastyczności Re=235 MPa, wytrzymałość na rozciąganie 360 ÷ 510 MPa 

Śruby, nakrętki, i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999; PN ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 

• Śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN- 91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343; 

• Nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171; 
• Podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN ISO10673: 2002, PN-

77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039; 
 

2.3. Materiały do odtworzenia posadzki parteru i piętra  
 
Podczas prac odtwarzających posadzkę w miejscach prowadzonych prac należy zastosować materiały 
zgodne z materiałami wykorzystanymi przy wykonaniu pierwotnej posadzki. 
 
Płyty prefabrykowane z łomu wapiennego pochodzące z rozbiórki posadzki  
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 

3. SPRZĘT 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju robót, wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału.  
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki należy przechowywać w po-
mieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Ogólne wymagania dla posadzek 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty 
tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
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powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków, powierzchnia powinna być oczyszczona z 
kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu. W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed 
zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być 
wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych  
źródeł.  
 

5.3. Strop poddasza 
5.3.1. Montaż konstrukcji stalowej.  

 
Ciecie. Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
Prostowanie i gięcie. Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
Składanie zespołów. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągniecie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą 
być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio 
przygotowane, i tak: 
• trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem; 
•  o ile nie jest to określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich  

rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. 
•  rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu. 
•  szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka, aby szczelinomierz 0,2mm 

nie mógł wejść między łączone powierzchnie głębiej niż na 20mm. 
•  długość śruby powinna być taka, aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i 

pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. 
•   nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni 

łączonych elementów. 
• gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej dwa 
zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje. 
• powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 

smaru; 
• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 

5.3.2. Zabezpieczenie natryskowe elementów stalowych stropu  
 
Natryskowy system służy do zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych o profilach 
otwartych i zamkniętych, wewnątrz obiektów. Posiada aprobatę techniczną ITB nr AT-15-8163/2009. 
Zaprawa produkowana jest w postaci suchej mieszanki cementu, wypełniaczy (rozwłókniona wełna mineralna) 
oraz dodatków modyfikujących. Bezpośrednio przed zastosowaniem zaprawa jest łączona z wodą w dyszy 
agregatu natryskowego. Agregat natryskuje gotową zaprawę na izolowane powierzchnie.  Po związaniu i 
stwardnieniu zaprawy powstaje wyprawa o właściwościach ogniochronnych. Naprawy niewielkich uszkodzeń 
wyprawy ogniochronnej można dokonywać ręcznie za pomocą tradycyjnych narzędzi tynkarskich.  
System należy do grupy tzw. ogniochronnych natrysków lekkich, czyli posiadających małą gęstość masy  
natryskowej. Przeznaczony jest do obiektów budowlanych budownictwa ogólnego lądowego, gdzie wymagane  
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jest zwiększenie odporności ogniowej elementów stalowych lub żelbetowych narażonych na wystąpienie  
pożarów standardowych. System może być stosowany na elementy stalowe po uprzednim wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego.  Nie powinien natomiast być wykorzystywany do zabezpieczenia elementów 
konstrukcji nie osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg). 
Zabezpieczenia ogniochronne powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone w zakresie wykonywania 
izolacji ogniochronnej, właściwości technicznych zaprawy oraz kontroli wykonania prac.  
 

• Zabezpieczenia ogniochronne można wykonywać, gdy temperatura izolowanego podłoża i otoczenia jest 
nie niższa niż + 3 °C 

• Przed aplikacją masy elementy zabezpieczane muszą zostać oczyszczone z brudu, olejów,  
smarów, odpadającej farby i rdzy – z wszystkiego co może osłabić adhezję. Podłoże stalowe powinno 

być oczyszczone do stopnia SA 2½ oraz zabezpieczone farbami antykorozyjnymi epoksydowymi. 
• Gotową zaprawę należy nakładać niezwłocznie po zwilżeniu zabezpieczanego elementu wodą dla  

 zapewnienia możliwie najlepszej przyczepności do podłoża. 
•  Masę nakłada się warstwami o grubości nie większej niż 25 mm, aż do osiągnięcia docelowej 

wymaganej grubości całkowitej spełniającej odporność ogniową REI 60. Natrysk należy wykonywać pod 
kątem prostym w stosunku do zabezpieczanej powierzchni, utrzymując odległość dyszy od powierzchni 
około 500-600 mm. Minimalne grubości izolacji dobiera się w zależności od wskaźnika U/A i 
temperatury krytycznej stali 

•  Po naniesieniu docelowej grubości izolacji ogniochronnej należy zwilżyć ją wodą w celu zwiększenia jej  
twardości.  

•  Po wykonaniu natrysku zabezpieczane profile i powierzchnie zachowują swoje naturalne kształty, 
uzyskując jednocześnie charakterystyczną fakturę „baranka” koloru szarego. Zabezpieczone elementy 
mogą zostać dodatkowo pomalowane farbami nawierzchniowymi w celach dekoracyjnych. 

 
5.3.3. Montaż poszycia z płyt OSB 

 
Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy belki stalowe proste i równe. Różnice w wyrskości elementów  
belek stropowych, niwelować za pomocą krawędziaków i desek drewnianych impregnowanych.  
Płyta musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do bele stalowych za pomocą wkrętów 
samogwintujących do stali.  Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na belkach stalowych. 
Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami 
płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3 mm, by pozwolić płycie pracować. 
Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. 
 

5.3.4. Montaż krawędziaków drewniany  
 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste, zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem, klasy 
wg PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości i PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. 
Wymiary, odchyłki dopuszczalne. Przekroje i rozmieszczenie krawędziaków powinny być zgodne z dokumentacją te-
chniczną. Krawędziaki mocować do belek stalowych za pomocą systemowych złączy do konstrukcji drewnianych 
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Pomiędzy krawędziami ułożyć maty z wełny mineralne gr. 12 mm  
 

5.3.5. Montaż podłogi drewnianej  
 
Przed ułożeniem podłogi jej elementy powinny być składowane przez co najmniej 48 godzin w 
temperaturze pokojowej.  Przy nierównych ścianach zaznaczyć i przyciąć pierwszy rząd desek. W 
pomieszczeniach o długości powyżej 12 m i szerokości powyżej 8 m oraz przy otworach drzwiowych 
należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne.  Kolejne rzędy desek układa się z przesunięciem około 40 cm. 
Deski dobijać należy do już ułożonych drewnianym dobijakiem. Każdy nowy rząd desek dociskać 
pasami ściągającymi.  Ostatni rząd desek dociskać dobijakiem metalowym z zestawu montażowego. Po 
około 24 godzinach suszenia, wyjąć kliny dystansowe i zamontować listwy podłogowe.  
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Listwy cokołowe powinny być łączone na długości oraz w narożach przez ścięcie końców pod kątem 
450, a w narożach wypukłych pod kątem 1350 (lub odpowiednio do załamania ściany). Listwę 
przyścienną zamontować wkrętami do drewna Æ3/35 mm w odstępach co 15 cm. Listwy powinny 
dokładnie przylegać do ścian i posadzek, szczeliny na stykach nie powinny przekraczać 1 mm.  
Podczas wykonywania podłogi drewnianej należy wykonać rewizje w stropie umożliwiające 
dostęp do przestrzeni podposadzkowej, w której zlokalizowano system detekcji dymów. 
 

5.3.6. Montaż wykładziny typu ” tarket”  
 
Wykładzinę podłogową należy układać w pomieszczeniach, w których  
panują następujące warunki:  

-  temperatura otoczenia - 17÷25°C,  
-  temperatura podłoża - 15÷22°C,  
-  względna wilgotność powietrza max. 75 %.  

Do układania wykładziny podłogowej należy przystąpić po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i ilość są zgodne z  
zamówieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej.  Wszystkie materiały 
(wykładzina, klej, masa samopoziomująca) powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu, w którym 
panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża.  
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż +17°C). Dopiero wtedy 
przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń  
i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać 
marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko 
klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy 
sznura spawalniczego do tarketu. Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach 
pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany 
do poziomu linii.  Rozprowadzić część kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć 
wykładzinę według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek 
arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty 
przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia 
przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), 
zaznaczyć na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz 
wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich 
środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. 
Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować 
się do zaleceń producenta kleju. Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle 
do linii zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając 
na wysokości ok. 5 mm nad podłożem.  Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania 
(uplastycznienia), podgrzać także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie 
lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie 
narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok. 45°. W narożnikach zewnętrznych 
wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Następnie należy 
wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby 
ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego.  
Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do 
narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby 
krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący materiał ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń 
należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyć do 
spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do 
zgrzewania podłóg winylowych, końcówka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg.  
Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie 
rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do frezowania 
wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie frezować przy 
pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po 
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jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania.  
 Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych. 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania 
wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, 
miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub specjalną maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości 
wykładziny. Podczas cięcia, frezowania należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana 
siatkę przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej należy 
„zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie 
nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach:  
-  wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą 

specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad 
powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły,  

-  właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 
brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.  

Stopnie należy zabezpieczyć systemowymi, elastycznymi profilami schodowymi.  
W wykładzinie wykonać rewizje pokrywające się z rewizjami podłodze drewnianej. 
 

5.4. Odtworzeni posadzki parteru i piętra 
 
Odtworzyć posadzę w miejscu prowadzenia prac. Posadzkę wykonać z płyt prefabrykowanych z łomu kamienia 
wapiennego, pochodzących z rozbiórki istniejącej posadzki w miejscu prowadzenia prac. Montaż płyt wykonać w 
identyczny sposób jak zostały zamontowane pierwotnie. 
 

5.5. Kanały pod posadzką  
 

W posadzce parteru zaprojektowano prowadzenie przejść kablowych instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych oraz instalacji wody zasilania hydrantów. Przejścia zaprojektowano w postaci rur PCV 
110 prowadzonych w warstwie podbudowy betonowej pod płytą kamienną posadzki. Dla przejść 
teletechnicznych wymagane jest wykonanie rewizji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola wykonania zabezpieczenia ogniochronnego powinna obejmować sprawdzenie: 

a. wyglądu zewnętrznego 
b. grubości wykonanej izolacji 

Sprawdzenie grubości wykonanej izolacji powinno być reprezentatywne dla całego zabezpieczenia 
ogniochronnego i zostać udokumentowane w protokóle zabezpieczenia. 
Informacja o wykonaniu zabezpieczenia powinna być wpisana do dziennika budowy  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty tynkarskie, okładzinowe ścian i malarskie podlegają: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży 
– odbiorowi wstępnemu 
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– odbiorowi końcowemu 
• Odbiór posadki z wykładziny podłogowej odbywa się przez sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokowa. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 
podłogowych : badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza. Sprawdzenie 
równości podkładu odbywa się przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 
kontrolnej i poziomicy; odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. Sprawdzanie odchyleń od 
płaszczyzny poziomej odbywa się za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm.  

• Arkusze wykładziny podłogowej rulonowej powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnia, 
zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podkładem. Nie dopuszcza się występowania na 
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy 
wykładziny. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. 
Spoiny miedzy arkuszami wykładziny podłogowej powinny tworzyć linię prosta; odchylenie spoiny od linii 
prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/1m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
Powierzchnia posadki w wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
posadzki z wykładziny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-B-02355:1987 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN-EN 338:1999   Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości  
PN-EN 336:2004        Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne 
PN-EN 912:2000  Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych. 
PN-EN 13271:2002   Łączniki do drewna – Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy 
Instrukcja ITB 355 / 98  Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. 

     Wymagania i badania. ITB, Warszawa 1998 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13172:2012  Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności (Uznaniowa) 
PN-EN 649:                  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
                  pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania. 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  
       - Tom I - Budownictwo ogólne: Rozdział 25 -Podłogi i posadzki  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  
        Część B - Roboty wykończeniowe", wydanie ITB - 2003 r. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST 02.08. 

 
„ROBOTY BUDOWLANE  

–  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOŻAROWE   
ELEMENTÓW STALOWYCH i DREWNIANYCH ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 
OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 
PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 
bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
 
 
 
 

Maj, 2014 r.                           Opracowała:  
 

mgr inż. arch. Małgorzata Waśniewska  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
ROBOTY BUDOWLANE  

– ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOŻAROWE  
ELEMENTÓW STALOWYCH I DREWNIANYCH  

 

 SPIS TREŚCI 
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1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowym  stali i drewna  w ra-
mach realizacji projektu budowlanego  „Przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania 
wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i 
Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowym konstrukcji i elementów stalowych i drewnianych we-
wnętrznych i zewnętrznych występujących w obiekcie. 
Z zakresu stosowania SST wyłącza się elementy stalowe podlegające wmurowaniu ( nadproża, belki stropowe), 
których zabezpieczenie stanowi warstwa mleka wapiennego, nałożonego na elementy przed ich zamontowaniem. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany wykonawczy konstrukcyjny. 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
 

 Kategorie robót    45442000-7            Nakładanie powierzchni kryjących    
        45442200-9   Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 

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. Ogólne wymagania dotyczące robót „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST „Wymagania ogólne” ”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”  
 

2.1. Przyjęcie wyrobów malarskich na budowę 
 
Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej 
dokumentacji określonej odstępstwami od projektu. 
 Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent zobowiązany jest dostarczyć dla każdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej oraz dokument 
dopuszczenia do obrotu i stosowania (lub jednostkowego stosowania) w budownictwie, tj. certyfikatu lub deklara-
cji zgodności na partię wyrobu, a także katalogową kartę wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
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Wyroby malarskie powinny być dostarczone w opakowaniach fabrycznych, zamkniętych szczelnie i oznaczonych 
przez producenta. Oznaczenie powinno zawierać następujące dane: 

- producent (nazwa i znak firmy), 
- pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa), 
- symbol handlowy wyrobu, 
- data produkcji, 
- okres gwarancji. 

Podczas odbioru wyrobów malarskich należy: 
- sprawdzić stan opakowań, których firmowe zamknięcia nie powinny być naruszone, 
- stwierdzić przydatność oznakowań wyrobów z wymaganiami projektowymi, 
- ustalić przydatność wyrobu z uwagi na okres gwarancji. Okres wymalowań powinien się kończyć przed 

końcem gwarancji wyrobu. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.  
Materiały należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniąc przed nadmiernymi wahaniami tempe-
ratury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpożarową. 
 

2.1. Materiały stosowane 
 

- Farba pęczniejąca ogniochronna zabezpieczająca konstrukcje stalową do stosowania na zewnątrz i 
wewnątrz   ( np. FLAME STAL lub inna równoważna  )  Farba ogniochronna do zabezpieczania kon-
strukcji stalowych   na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wy-
sokich temperatur  ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury 
podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą 
epoksydową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny  tworzy 
elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę, odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz 
czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej pod warunkiem nałożenia jako ostatniej 
warstwy zestawu farby poliuretanowej , akrylowej lub bez farby nawierzchniowej zgodnie z zapisami 
Aprobaty Technicznej  

- Farba  nawierzchniowa  wg . wytycznych dostawcy  system  
- Farba podkładowa wg. wytycznych dostawcy systemu  
- Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem , owadów i grzy-

bów -  powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Elementy widoczne zabezpie-
czyć do stopnia NRO np. Uniepal Drew Aqua-1lub inna równoważna ,  elementy niewidoczne  deski i 
płatwie, belki  np. Fobosem M-4 lub inna równoważna 

 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  
Prace malarskie wykonywane: 

- ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego – wałki, pędzle 
- przy użyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego 
-  zestawy do ciśnieniowego odczyszczania starych powłok. 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” . 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z in-
strukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznięciem w oryginalnych opakowa-
niach.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględnia-
jący wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
Odstępstwa od określonego w projekcie i SST sposobu zabezpieczeń dopuszcza się w następujących przypad-
kach: 

- zmiany w stosunku do warunków użytkowania konstrukcji przewidzianych w projekcie, 
- zmiany wymagań dotyczących właściwości użytkowych powłok przez inwestora, 
- decyzji właściciela obiektu o zastosowaniu innych materiałów. 

Odstępstwa powinny być każdorazowo potwierdzone dokumentem, który stanowi część dokumentacji technicznej 
i jest podpisany przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb – dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalni-
ków itp. Do mieszania należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych. 
Wykonane powłoki powinny być najwyższej jakości wykonawstwa, z jednorodną grubością warstw, kryciem i wy-
glądem, oraz bez śladów pociągnięć pędzla, nadmalowań, zacieków, niedomalowań itp. 
Powłoki powinny być nakładane ściśle wg instrukcji i zaleceń producenta farby. 
Grubość suchej powłoki powinna być zgodna z podaną w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubości nie 
podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby. 
Wszystkie podłoża należy zagruntować przed położeniem warstw nawierzchniowych. 
Przed nałożeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. spa-
waniem, należy oczyścić i ponownie zagruntować zgodnie ze specyfikacją i pozostawić do wyschnięcia.  
Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spawy, śruby, nity itp. łączące elementy stalowe należy pokryć punk-
towo taką samą farbą jak dla powierzchni lub materiałem równoważnym. Pokrycie punktowe wykonuje się dodat-
kowo w stosunku do wymaganej liczby warstw. 
 

5.2. Klasa środowiska 
 
Zgodnie z klasyfikacją środowisk korozyjnych wg normy ISO 12944-2, konstrukcje stalowe występujące w projek-
towanym obiekcie odpowiadają klasie środowiska: 

- klasa C 2 wewnątrz   Budynki nie ogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazy-
ny, hale sportowe. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 
 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie Sa2: 
co oznacza gruntowną obróbkę strumieniowo- cierną gwarantującą brak na powierzchni oleju, smaru, pyłu jak 
również słabo przylegającej zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń .  
Powierzchnia szara, metaliczna.  
Wymogi dla farby pęczniejącej  

Dla zabezpieczenia farbą pęczniejącą chropowatość powierzchni Ry5 w granicach 40-60  m.  
Pokrycie oczyszczonej powierzchni farba gruntująca nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu elementu. 
Zaleca się zeszlifować ostre krawędzie.  
 

5.4. Warunki nakładania powłok malarskich 
 
Warunki przeprowadzania prac malarskich zawierają karty katalogowe i instrukcje stosowania wyrobów 
 malarskich. 
Temperatura malowanego podłoża nie może być wyższa niż 40 0C, nie powinno ono być również nasłonecznio-
ne. 
Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15 - 25 0 C, przy wilgotności 
względnej otaczającej atmosfery poniżej 85%. 
Zalecane warunki nakładania powinny być przedstawione w instrukcji producenta wyrobu. 
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W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia pomalowa-
nych powierzchni oraz stosować nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia wydzielonego do malowania, ale 
nie bezpośrednio na malowane powierzchnie. 
Po zakończeniu malowania świeżo nałożone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacji powinno być 
sezonowane przez okres 7 – 14 dni (o ile instrukcje producenta nie stanowią inaczej) w warunkach jak przy ma-
lowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską nie powinny być poddane bezpośred-
niemu działaniu promieni słonecznych. 
W przypadku konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody), miejsca malowane należy osłonić (wiaty, folie, plandeki) oraz w 
miarę możliwości stosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia malowanej kon-
strukcji. 
Kontrolę warunków wykonania wymalowań należy zapisywać w Dzienniku budowy. 
 

5.5. Wykonanie powłok malarskich p.poż  
 
Dla stosowanych w projekcie profili stalowych otwartych w postaci HEB i ceowników dobrano następujące grubo-
ści farby pęczniejącej np. (Flame Stal Fire Proof Solvent lub inna równoważna)  przy założeniu temperatury kry-
tycznej stali 600°: 

- HEB 160 U/F = 170 m-1 grub. farby min.= 0,997 mm 
- HEB 260 U/F = 127 m-1 grub. farby min.= 0,851 mm 
- HEB 320 U/F = 109 m-1 grub. farby min.= 0,762 mm 
- ceownik 80 U/F = 279 m-1 grub. farby min.= 1,155 mm 
- ceownik 100 U/F = 271 m-1 grub. farby min.= 1,155 mm 
- ceownik 160 U/F = 224 m-1 grub. farby min.= 1,093 mm 

Przed aplikacją, farbę należy dokładnie wymieszać. Zaleca się nanoszenie farby metodą natrysku hydrodyna-
micznego. Można ją również nanosić za pomocą pędzla lub wałka. 
Do wykonywania warstwy podkładowej zabezpieczenia powinna być stosowana farba antykorozyjna kompatybil-
na z przyjętą farba ogniochronną. Grubość warstwy podkładowej (po wyschnięciu) powinna wynosić co najmniej 
60 µm. 
Do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia powinna być stosowana farba kompatybilna z farba 
pęczniejącą.  
Grubość warstwy nawierzchniowej dla środowiska C2 wynosi 0,06 mm 
 
Warunki stosowania systemu ppoż.  

 Powłokę podkładową należy nakładać na przygotowaną powierzchnie zgodnie z wymaganiami zawarty-
mi w warunkach technicznych producenta farby podkładowej: 

  warstwa podkładowa winna być sucha, pozbawiona śladów korozji, tłuszczu i kurzu, 

   jako farbę podkładową należy stosować farbę epoksydową  

   jako farbę nawierzchniową należy stosować farbę poliuretanową 
. 
UWAGA: Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna być wpisana poprzez wykonawcę 
zabezpieczenia ogniochronnego do dziennika budowy.  
Treść tej informacji powinna zawierać, co najmniej : 
-  nazwę zabezpieczenia ogniochronnego według AT ITB, 
-  klasę odporności ogniowej zabezpieczenia ogniochronnego, 
-  nazwę firmy wykonującej zabezpieczenie ogniochronne, 
-  datę wykonania zabezpieczenia ogniochronnego, 
-  protokół z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego. 

5.6. Impregnacja drewna 
 
Przed wbudowaniem wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć w zakładzie produkcji metodą wgłębną zanu-
rzeniowej – kąpieli „zimnej” i kąpieli „gorąco-zimnej „  preparatem do impregnacji przemysłowej  z atestem , słu-
żącym jako środek ochronny przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami  i nadają-
cym elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. 
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Wszystkie elementy budowlane winny charakteryzować się nie rozprzestrzenianiem ognia (NRO).  
Kratownice drewniane sali gimnastycznej  zabezpieczyć do stopnia NRO np. Uniepal Drew Aqua-1 lub inny rów-
noważny Istniejące deski i płatwie np. Fobosem M-4.  lub inny równoważny  
Drewno od wewnątrz należy zabezpieczyć przed działaniem ognia preparatem do impregnacji drewna budowla-
nego w postaci żelu nanoszonego na chronioną powierzchnię jednokrotnie  (wyroby drewniane o grub. min. 15 
mm montowane bezpośrednio do wyrobów o klasie reakcji na ogień A1 lub A2, zabezpieczone środkiem w im-
pregnacji przemysłowej winny uzyskiwać klasę reakcji na ogień B-s2, d0 – drewno niezapalne NRO; a w impre-
gnacji powierzchniowej klasę reakcji na ogień C-s2, d0 – drewno trudno zapalne słabo rozprzestrzeniające 
ogień). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Kontrola procesu malowania obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, np. : typu i rozmiaru dyszy, ciśnienia zasila-
jącego, z wymaganiami producenta farby, 

- sprawdzenie przygotowania farby; wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności do sto-
sowania farb dwuskładnikowych, 

- sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 
- sprawdzenie grubości na sucho po zagruntowaniu elementów, 
- zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, normą lub 

kartą katalogową, 
- ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym. Stan 

powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległo-
ści 30 – 40 cm. 

Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, 
zacieków, niedomalowań. Po wyschnięciu należy przeprowadzić ocenę wzrokową, np. pod względem jednolitości 
barwy, siły krycia i wad, takich jak: dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki powietrza, łuszczenie, 
spękanie i zacieki. 

- kontrolę grubości całego pokrycia po wyschnięciu i sezonowaniu, 
- kontrolę przyczepności do podłoża i przyczepności międzywarstwowej wyschniętej, wyrezonowanej 

    powłoki, 
Wyniki przeprowadzonych kontroli należy zapisywać w Dzienniku budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest 1 m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają odbiorom: 

- odbiór przed malowaniem – na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą techniczną, 
projektowanych elementów do malowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki,  

- roboty zanikające i ulegające zakryciu – odbiór podłoży i gruntowania 
- odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich,  
- odbiorowi końcowemu 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu,  
- dostarczenie i przygotowanie farb,  
- zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych , 
- malowanie konstrukcji  
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich  
- odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich, usunięcie zabrudzeń po-

wierzchni sąsiednich, 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-

nych systemów malarskich. Część 1 : Ogólne wprowadzenie 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-

nych systemów malarskich. Część 2 : Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-

nych systemów malarskich. Część 3 : Zasady projektowania 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-

nych systemów malarskich. Część 4 : Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowa-
nia powierzchni 

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-
nych systemów malarskich. Część 5 : Ochronne systemy malarskie 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-
nych systemów malarskich. Część 7 : Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

PN-H-04642:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpusz-
czalnych produktów korozji żelaza 

PN-EN 10168:2006  Wyroby stalowe -- Dokumenty kontroli  
 PN-85/B-01805    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady ochrony 
PN-86/B-01806    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania  

konserwacji i napraw 
PN-88/B-01808    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń  

powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru 

– Wymagania podstawowe 
ITB Instrukcje, Wytyczne Poradniki  
 399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
część C : Zabezpieczenie i izolacje,  Zeszyt 3 : Zabezpieczenie przeciwkorozyjne  Część 1 : konstrukcje i ele-
menty stalowe 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót wykończeniowych związanych z wykonaniem ścianek lekkich szklonych i ścianek działowych z płyt gip-
sowo-kartonowych, zgodnie z realizacją projektu budowlanego „Przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą 
sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku 
kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres opracowania: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zamawianiem, wyko-
naniem i montażem ścianek szklanych oraz ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
Zakres robót obejmuje: 
-  przegrody wewnętrzne szklone (witryny) w strefie przedsionka – szkło bezpieczne hartowane, klejone, 
ognioodporność EI30, konstrukcja aluminiowa dla przegród wewnętrznych przeciwpożarowych EI30; 
-  ścianki lekkie i obudowy gipsowo-kartonowe w strefie przedsionka i WC – ścianki działowe na konstrukcji z 
profili CW50 i UW75 z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową (w przedsionku – GKF, w WC – GKFI) 
grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną, o klasie odporności ogniowej przegrody EI30, izolacyjności 
akustycznej Ra1=43 dB, łącznej grubości przegrody100 mm. 
 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV 
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
 
Dział Grupa Klasa Kategoria  
45000000-7     Roboty budowlane  
 45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
  45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie  
   45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

    45421100-5  Instalowanie drzwi, okien i podobnych 
elementów  

    45421141-4  Instalowanie przegród  
    45421152-4  Instalowanie ścianek działowych  
  45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie  
   45441000-0  Roboty szklarskie  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Stosowane materiały 
 
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych, grubości 16 mm (np. Contraflam 30 lub inne rów-
noważne) spełniające wymagania PN-EN 357:2005 
Profile systemowe, do budowy przegród wewnętrznych, z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, o 
głębokości 78 mm, o odporności ogniowej EI30, do pomieszczeń o wysokości do 4,0 m (np. system Aluprof MB-
78EI lub inny równoważny). 
W skład zestawu wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych wchodzą: 
- kształtowniki aluminiowe z przekładką termiczną 
- kształtowniki aluminiowe listew przyszybowych; 
- akcesoria do łączenia kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną; 
- wkłady ogniochronne; 
- uszczelki oraz wkłady pęczniejące; 
- aluminiowe elementy uszczelniające; 
- tworzywowe elementy uszczelniające; 
- podkładki pod szyby; 
- materiały uszczelniające i kleje; 
- szyby. 
 
Oznaczenia płyt gipsowo-kartonowych: 
Poniższe skróty pochodzą z Polskiej Normy PN-B-79405 "Płyty gipsowo-kartonowe" i oznaczają:  
GKB = Płyta gipsowo-kartonowa zwykła 
GKF = Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 
GKBI = Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana 
GKFI = Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna impregnowana 
Materiały:  
Stalowe kształtowniki cienkościenne o grubości min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej – następujące rodzaje: 

- kształtowniki na słupki ścian szkieletowych 
- kształtowniki obwodowe 
- kształtowniki do ościeżnic drzwiowych 
- kształtowniki do wzmocnienia naroży 
- stelaże do montażu białej armatury 

Płyty gipsowo - kartonowe grubości 12,5mm – dwa rodzaje: 
- typu GKF - do okładzin ściennych z krawędzią spłaszczoną do szpachlowania spoin, w pomieszczeniach 

suchych 
- typu GKFI - do okładzin ściennych z krawędzią spłaszczoną do szpachlowania spoin impregnowane do 

montażu w pomieszczeniach mokrych – w toaletach, umywalniach i na ściany w odległości 1m wokół za-
montowanej umywalki lub zlewu, 

Klej gipsowy  
Blachowkręty i wkręty, 
Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,  
Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej,  
Wełna mineralna  
Listwy aluminiowe wzmocnienia narożników,  
Listwy wykończenia krawędzi styku z posadzką i sufitem o profilu prostokątnym szerokości 15mm i wysokości 
35mm 
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2.3. Wymagania dla materiałów 
 
Szkło bezpieczne ognioodporne do zastosowań wewnętrznych, grubości 16 mm, o odporności ogniowej EI 30 
np. CONTRAFLAM  30 lub inne równoważne spełniające poniższe parametry. 
 
Dane techniczne: 

a) Odporność ogniowa (EN 13501-2)     EI 30 
b) Zachowanie w warunkach pożaru (EN 13501-1)  A2-s1, d0 
c) Tolerancja grubości         +2/-1 mm 
d) Tolerancja szerokości i długości      ±2 mm 
e) Badanie wahadłem (EN 12600)     1 (B) 1 Klasyfikacja 
f) Stabilność UV (EN ISO 12543-4 point 6)   przekraczająca wymagania normy: po 2000 godzin  

ekspozycji na promieniowanie nie tworzą się pęche-
rzyki ani nie następuje żółknięcie 
 

g) Warunki stosowania        nie wystawiać na ekstremalnie niskie i wysokie  
temperatury  

h) Zawartość substancji niebezpiecznych   brak 
i) Grubość           16 mm 
j) Maksymalny wymiar szkła       ≤ 1500 mm x 3000 mm 
k) Ciężar            34 kg/m2 
l) Izolacja akustyczna (EN 140-3)      Rw 38 dB 
m) Przepuszczalność światła (EN 410)     86 % 
n) Refleks światła ρL (zewnątrz/wewnątrz)                   8%, 8%  
o) Wartość U, W/m2K (EN 673)                                    4,8  
p) Wartość g          0,72  
q) Przepuszczalność energii τE      64%  
r) Odbicie energii ρE (zewnątrz/wewnątrz)     7%,7% 

UWAGA: szkła nie można montować w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła 
 
Ściany wewnętrzne przeszklone (witryny) powinny spełniać następujące wymogi: 

a)  Nośności i sztywności: 
 Określone obliczeniowo ugięcia elementów ścian wewnętrznych od poniżej podanych obciążeń (oraz ich 
kombinacji) nie powinny przekraczać H/350 (H – wysokość ściany), a określone doświadczalnie ugięcia od każde-
go z wymienionych obciążeń przyłożonego osobno nie powinny przekraczać H/400: 
- obciążenie poziome równomiernie rozłożone, wywołane różnicą ciśnień powietrza po obu stronach ściany, o 
wartości 250 Pa, 
- obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi, o wartości 1000 N/m, 

b)  Odporność na uderzenia ciałem miękkim i twardym: 
Ściany wewnętrzne powinny spełniać wymagania odporności na uderzenia ciałem miękkim i twardym dla III 

kategorii użytkowania wg ETAG 003. 
c) Odporność ogniowa wg EN 13501-2: 

 EI 30 – ściany wykonane z kształtowników aluminiowych z izolacją ogniochronną z płyt gipsowo-kartonowych 
GKF w środkowej komorze lub z płyt typu PALSTOP PAX w części środkowej komory środkowej, z wypełnieniem: 
szybą Contraflam o grubości nie mniejszej niż 16 mm pojedynczą; 

d) Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia” 
Ściany wewnętrzne szklone (witryny) winny zostać sklasyfikowane wg PN-90/B-02867 jako nie rozprzestrzeniają-
ce ognia (NRO). 
 
System profili aluminiowych przeciwpożarowych dla przegród wewnętrznych do wysokości zabudowy h=4,0 m. 
Dane techniczne: 
- głębokość ramy / słupów / skrzydeł / rygli 78 mm 
- grubość wypełnienia 16 mm 
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- szerokość kształtowników widoczna od zewnątrz: 
 - rama ścianki 72 mm 
 - przewiązka ścianki 51 mm 
- odporność ogniowa EI 30 
-  izolacyjność termiczna min. 1,6 W/m2K 
 
Materiały lekkich ścianek z płyt gips.-karton. przyjmować i stosować zgodnie z wybranym systemem ścianek 
działowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
Wszystkie wyroby wchodzące w skład zestawu winny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z normą lub 
aprobatą techniczną. 
Wymagania odnośnie konstrukcyjnego rusztu stalowego: 
Profile ścienne (C,U) – Grubość blachy stalowej profili ściennych przyjętego systemu oraz zgodnie z aprobatą 
techniczną powinna wynosić 0,6 mm lub 0,55 mm z tolerancją  ± 5%. 
Umowny wymiar profili ściennych : C75, U75  
Profile przyościeżnicowe (UA) – Grubość blachy stalowej profili przyjętego systemu oraz zgodnie z aprobatą 
techniczną powinna wynosić 2,0 mm. 
Umowny wymiar: UA75 
Kształtowniki powinny być wykonane z blachy stalowej gat. St0S. 
Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją obustronną powłoką cynkową, naniesioną sposobem 
ogniowym, o nominalnej grubości 275 g/m2. Jakość powłoki powinna być zgodna z PN-89/H-92125 lub 
PN-EN 10142. 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 – Wymagania 
dla płyt okładzin gipsowo-kartonowych 
 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tabela 1 

Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

 
GKF 

ognioochronna 
 

 
GKBI 

wodoodporna 
 

GKFI 
wodo- i ogniood-

porna 
1 2 3 4 5 6 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odry-
waniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje 
[ mm ] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 
szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [ 2000 ÷ 3000 ] (+0; -5,0) 
prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤ 5 

4.  
Masa 1 m2 płyty 
o grubości 
[ kg ] 

9,5 ≤ 9,5 - - - 
12,5 ≤ 12,5 11,0 ÷ 13,0 ≤ 12,5 11,0 ÷ 13,0 
15,0 ≤15,0 13,5 ÷ 16,0 ≤ 15,0 13,5 ÷ 15,0 
≥18,0 ≤18,0 16,0 ÷ 19,0 - - 

5. Wilgotność [ % ] ≤ 10,0 

6. Trwałość struktury 
przy opalaniu  [ mm ] - ≥ 20 - ≥ 20 

7. Nasiąkliwość [ % ] - - ≤ 10 ≤ 10 

8. Oznakowanie 
napis na 

tylnej stro-
nie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN 
data produkcji 
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Tabela 2 

Grubość nominal-
na 

płyty  
gipsowej 
[ mm ] 

Odległość 
podpór l 
[ mm ] 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące 

[ N ] 
Ugięcie 
[ mm ] 

prostopadle  
do kierunku 

włókien 
kartonu 

równolegle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

prostopadle  
do kierunku 

włókien 
kartonu 

równolegle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 
≥18,0 720 500 - - - 

 
2.4. Sposób składowania  

 
Wyroby, wchodzące w skład zestawu do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych szklonych, należy 
przechowywać w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe składuje się w stosach w pozycji leżącej, w pomieszczeniach suchych, nie narażonych 
na zawilgocenie. Przy zdejmowaniu płyt ze stosu należy unikać przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkodzić 
licującego je kartonu. Po zdjęciu ze stosu, płyty przenosi się w pozycji pionowej. Nie należy opierać płyty naro-
żem o podłogę. Do przenoszenia płyt zalecane jest używanie specjalnych nosidełek. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
 

– specjalistyczne urządzenia wg przyjętego systemu ścianek 
– rusztowanie przestawne 
– wiertarki 
– wkrętarki 
– packi 
– łaty 
– wiadra 
– kielnie 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport i magazynowanie materiałów 
 
Wyroby, wchodzące w skład zestawu do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych szklonych, należy 
przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WNĘTRZ BUDYNKU  

– MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI  2 
Jednostka projektowania: Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” w Gdańsku 

Nr pozycji: Tom ST, Teczka SST 02.09. „Roboty wykończeniowe: szkło, ścianki lekkie i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych”, Strona 7 z 12 
 



Transport płyt gips.-kartonowych odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych ( pokrytych 
plandekami ), które umożliwiają przewóz ( jednorazowo ) ok. 2000 m2 płyt o gr. 12,5 mm lub ok. 2400 m2 o grubo-
ści 9,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub udźwigu wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Pakiety płyt należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem pła-
skim podłożu, na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jedna-
kowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

Materiały (systemy) do wykonywania ścian i przegród szklanych winny posiadać aktualne aktualne aprobaty 
techniczne, atesty i certyfikaty. 
 
 Montaż płyt gipsowo-kartonowych należy do grupy robót wykończeniowych, Powinien być przeprowadzony 
po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podłączeń podstawowych instalacji. Wnętrze, 
w którym wykonywane są roboty montażowe, powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Po-
mieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 0 C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 0 C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 
60% do 80%. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzów i odpadków.  
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wykonywać zgodnie z instrukcją przyjętego systemem. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montażu ścianek dzia-
łowych do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy kształtowników przeznaczone do ścian 
szkieletowych, do elementów obwodowych, do ościeżnic drzwiowych i do usztywniania ścian w narożach oraz 
płyty gipsowo – kartonowe do pomieszczeń suchych i mokrych i wełnę mineralną. 

 
5.3. Zasady wykonania  
 

Zasada wykonania ścianek szklonych zgodnie z przyjętym systemem posiadającym aktualna Aprobatę Technicz-
ną. 
Uwaga: Przegrody szklane (witryny) nie spełniają żadnych zadań konstrukcyjnych nośnych i mogą być obciążane 
tylko lekkimi przedmiotami. 

 
Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile U), zamocowanych do podłogi i stropu, oraz 
elementów pionowych (profile C), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków w żadnym wy-
padku nie może być większy niż połowa szerokości płyty oraz powinien być tak dobrany, aby łączenia płyt wypa-
dały na słupkach.  
W celu zapewnienia izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe 
( przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych), należy podłożyć taśmę izolacji akustycznej, wykonaną z ela-
stycznej pianki poliuretanowej. Profile przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołka-
mi szybkiego montażu. Podobnie montuje się skrajne profile C do istniejących ścian. Profile C wstawia się piono-
wo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 60 cm (62,5 cm) i nie stabilizuje się ich położenia. Profile C skraca się 
do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub gilotyną dźwigniową. Długość tych profili powinna być 
mniejsza o 10-20 mm od wysokości pomieszczenia. 
Ościeżnice drewniane lub stalowe montowane są na etapie wykonywania rusztu.  
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Płyty g-k przykręca się samogwintującymi blachowkrętami o długości 25-55 mm do metalowej konstrukcji rusztu. 
Do maskowania wkrętów oraz spoin płyt używa się gotowych mas szpachlowych. Aby umożliwić spoinie przeno-
szenie nieznacznych sił rozciągających, należy zazbroić je taśmą z materiału włóknistego (taśmy z włókna szkla-
nego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych). Spoiny należy dwukrotnie szpachlować i 
przeszlifować.  
Instalacje elektryczne prowadzone w ściankach wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w systemie. 
Uwaga: We wszystkich narożach ścian i obudów stosować ochronne aluminiowe listwy narożnikowe. 
Zestawienie czynności technologicznych przyjętych dla danego systemu: 
- wytrasowanie miejsc postawienia ścian, otworów drzwiowych, w ściankach łazienkowych wytrasowanie po-

łożenia ewentualnych konstrukcji wsporczych umywalek i innych sanitariatów oraz instalacji wodnej, 
- przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C: lub w przypadku drewnianej konstrukcji ściany, w kra-

wędziakach drewnianych, 
- przymocowanie listew „U” lub krawędziaków drewnianych do podłogi i do stropu, 
- rozmieszczenie profili „C” (słupków) lub krawędziaków drewnianych o równych odstępach 600 mm, 
- montaż ościeżnic drzwi lub okien, 
- montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek, 
- jednostronne pokrycie ścianki płytami gipsowo-kartonowymi – montaż przewodów instalacji w ścianie, 
- wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej, 
- pokrycie drugiej strony ściany płytami gipsowo-kartonowymi, 
- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian. 
Konstrukcja ściany:  

- profil słupkowy CW 75 co 60 cm, 
- profil poziomy UW 75, 
- opłytowanie dwustronne, jednowarstwowe z płyty gips.-karton. gr. 12,5 mm typu GKFI 
- wkręty dług. 25 mm co 25 cm  
- wypełnienie izolacyjne ściany wełną mineralną twardą grubości min. 75 mm. 
- całkowita grubość ściany = 100 mm 
- izolacyjność akustyczna RA1 43 dB 
- odporności ogniowej EI 30 

Mocowanie ościeżnic drzwiowych: ościeżnice drzwiowe należy montować na konstrukcji ze specjalnych syste-
mowych profili ościeżnicowych UA. Nad otworem drzwiowym zamontować w charakterze nadproża profil UW. 
Opłytowanie należy skręcać z profilami UA samogwintującymi wkrętami. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Kontrola jakości  
 
Kontrola jakości powinna być zgodna z wytycznymi oferenta systemu i aprobatami technicznymi.  
Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 
- dokumentów atestacyjnych (deklaracji zgodności lub certyfikatów) na materiały i systemy, 
- wyglądu i zgodności ze specyfikacją szyb; 
- wyglądu i grubości płyt gipsowo-kartonowych, 
- wyglądu zewnętrznego, kształtu, wymiarów i grubości blachy kształtowników stalowych; 
- narożniki i krawędzie; 
- uszczelki i inne 
Ścianka działowa powinna spełniać wymagania normy: PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do Dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 
Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania 

 
Jednostką obmiarową jest: m2  

Powierzchnię ścian oblicza się w m2, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od pod-
łoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji.  
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe 
określa się ma podstawie pomiarów w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru  
 
Odbiór witryn szklanych winien potwierdzić zgodność budowanych elementów systemu z odpowiednią Aprobatą 
Techniczną, ich jakość i prawidłowość montażu. 
Roboty związane z wykonaniem ścianek podlegają: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 

Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoża, 
d) prawidłowość zamocowania szkła, płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e) wichrowatość powierzchni 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewi-
dzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne, utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładaniu ( w dwu prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu po-
między łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni są zawarte w poniższej tabeli: 

 
Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od płasz-
czyzny i odchylenia kra-

wędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w doku-
mentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty kon-
trolnej o długości 2 mb 

nie większe niż 1,5 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 
niż 3 mm w pomieszcze-
niach do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 4 mm w 

nie większe niż 2 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 
3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niż 2 mm 
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pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą . 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiają-
cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2  powierzchni suczego tynku według ceny 
jednostkowej . 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- montaż i demontaż rusztowania 
- wykonanie ścianek i witryn, wykończenie styków i krawędzi 
- wygładzenie powierzchni 
- usunięcie zabrudzeń  
- uporządkowanie stanowiska pracy 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 357:2005 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub 

przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności 
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-

krzemianowe. Część 1: Definicje i opis 
PN-EN ISO 12543-2:2000/ A1:2005 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 

Bezpieczne szkło warstwowe 
PN-EN 949:2000 Okna i  ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności na uderzenie 

ciałem miękkim i ciężkim 
PN-EN 1364-1:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1. Ściany 
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Gatunki 
PN-EN 12020-1:2010 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-

6060 i EN AW-6063. Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy 
PN-EN 12020-2:2010 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-

6060 i EN AW-6063. Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu 
PN-EN 12373-1:2004 Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. Część 1: Metody charakteryzowania 

dekoracyjnych i ochronnych anodowych powłok tlenkowych na aluminium 
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych 

oznaczeń tolerancji 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-B-79405:1997   Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-89/H-92125      Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
 PN-EN 10142:1997  Stal  niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
     plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.  
PN-72/N-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405    Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena                                                 

przydatności wody zarobowej do betonu  
PN-EN 413-1:2005          Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 

PN-B-02151-3:1999      Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna  
    przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.  
    Wymagania. 
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SST 
03.01. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE  

- INSTALACJA HYDRANTOWA 
 

 SPIS TREŚCI 
  

1.0. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ 
1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
1.3.  Zakres Robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
1.4.  Klasyfikacja robót wg CPV 
1.5. Określenia podstawowe. 
1.5.1. Pojęcia ogólne. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
1.6.1. Szczegółowe wymagania dotyczące Robót 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.2. Materiały do wykonania instalacji hydrantowej 
2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 
2.3.1. Składowanie przewodów 
2.3.2. Składowanie zabezpieczeń – elastyczna masa uszczelniająca, otuliny 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
3.2. Sprzęt stosowany przy montażu 
4.0. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2.Transport sprzętu i materiałów 
4.2.1. Transport rur 
4.2.2. Transport osprzętu i materiałów drobnych 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
5.3. Szczegółowe warunki wykonania Robót 
5.3.1. Warunki montażu przewodów wodociągowych i hydrantów 
5.3.2. Podpory 
5.3.3. Tuleje ochronne 
5.3.4. Roboty budowlane 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Warunki przystąpienia do badań 
6.2.2. Badanie hydrantów 
6.2.3. Badanie przewodów 
6.2.4. Badanie szczelności na zimno 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
7.2. Jednostka obmiarowa 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 
8.2. Odbiór techniczny częściowy 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne zasady płatności. 
10.0. PRZYPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie Normy. 
10.2. Inne akty prawne. 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ 

 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest określenie wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej hydrantowej w 
Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, 
przy ul. Bulwar Nadmorski 2. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres Robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 

W celu ochrony budynku przed pożarem zaprojektowano hydranty p-poż HP-25, usytuowane po jednym na 
każdej kondygnacji.  
 
W zakres robót wchodzą: 

- demontaż istniejących skrzynek hydrantowych natynkowych, 
- demontaż istniejących hydrantów wewnętrznych, 
- demontaż istniejącej instalacji wodociągowej wody zimnej; 
- montaż instalacji wodociągowej wody zimnej wody, 
- montaż instalacji wodociągowej hydrantowej, 
- montaż zabezpieczeń przejść przez ściany i stropy, 
- montaż hydrantów wewnętrznych, 
- płukanie instalacji, próby szczelności, dezynfekcja i badania hydrantów, 
- towarzyszące roboty budowlane. 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
 
Dział Grupa Klasa Kategoria  

45000000-7     Roboty budowlane  

 45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach  

  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

   45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

    45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne  

 

1.5. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz 
OST „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 

1.5.1. Pojęcia ogólne 
 
Określenia ogólne podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Nor-
mami. 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urzą-
dzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 
przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
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Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczy-
na się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego uję-
cia (studni) – od urządzenia, za pomocą, którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie insta-
lacji. 
Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno-
ści. 
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperatu-
rze odniesienia równej 20°C. 
Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żad-
nym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, 
Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą śred-
nicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w 
milimetrach. 
Hydrant wewnętrzny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia pożaru. 
Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrębie 
obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.1.6.  1.15. 
 

1.6.1. Szczegółowe wymagania dotyczące Robót 
  
Montaż przewodu i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta wyrobów. 
Materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać: 
- ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobatę techniczną, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, certyfikat zgodności z Polską Normą. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonywanych Robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami Inżyniera.  
 

2.0. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt.2 

 

2.1. Wymagania ogólne 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacją projektową. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego stosować wyroby budowla-
ne, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późniejszymi 
zmianami; 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881 z później-
szymi zmianami; 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z 
późniejszymi zmianami. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne od-
działywanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci. 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na 
celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały 
(i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W 
przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla ma-
teriałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
 

2.2. Materiały do wykonania instalacji hydrantowej  

 

rury stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, o średnicach: 15, 25,  32 i 40; 
tuleje ochronne z rur o większej średnicy; 

elastyczna masa (np. system Hilti lub inny równoważny); 
otuliny prefabrykowane (np. Thermaflex lub inny równoważny): 
 -   dla rur  15   -   grub.20 mm 

 -   dla rur  25 i  32  -   grub. 30 mm 

 -   dla rur  40    -   grub. 40 mm 

rury ochronne z PCV 200 

                                                

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 
 
Uzbrojenie, szafki hydrantowe, przybory sanitarne oraz inne drobne elementy należy składać w magazynie za-
mkniętym.  
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 
Składowanie wykonać zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych materiałów. 
 

2.3.1. Składowanie przewodów 
 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach 
o wysokości do 0,5 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej 
średnicy winny znajdować się na spodzie. 
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. 
Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na pod-
kładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 
 

2.3.2. Składowanie zabezpieczeń - elastyczna masa uszczelniająca, otuliny 
 
Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, w miejscach chronionych przed wilgocią, w temperaturze do-
puszczalnej przez producenta 
Należy pamiętać o dacie utraty przydatności do stosowania umieszczonej w górnej części opakowania jednost-
kowego. 
Przy składowaniu artykułu stosować się do wytycznych Producenta. 
 

3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany przy montażu 
 

Do montażu należy stosować następujący sprzęt: 
-  elektronarzędzia, 
-  młotki, przecinaki, gwintownice 
-  sprzęt potrzebny pomocniczy. 
Sprzęt stosowany do montażu powinien być sprawny i posiadać wszystkie atesty producenta i aprobaty technicz-
ne. 
 

4.0. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 
Sprzęt stosowany do montażu należy przewieźć na miejsce w sposób niepowodujący jego uszkodzenia. Przy 
transporcie materiałów należy stosować się do wytycznych producenta materiałów. 
Transport zapewnia firma dokonująca montażu instalacji. 
 

4.2.1. Transport rur 
 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez pod 
klinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką unie-
możliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 160 DN) lub z użyciem pod-
nośnika widłowego. 
Rur nie wolno zrzucać lub wlec. 
 

4.2.2. Transport osprzętu i materiałów drobnych 
 
Transport osprzętu i materiałów drobnych powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed prze-
mieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót 

 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków, w jakich będzie wykonana insta-
lacja hydrantowa z Właścicielem budynku.  
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót związanych 
z wykonaniem instalacji hydrantowej uwzględniający wszystkie warunki narzucone przez Właściciela i Użytkowni-
ka. 
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi producentów materiałów i 
urządzeń oraz projektem budowlanym. 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik Robót powinien stwierdzić, że: 
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-  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dla prowadzenia Robót 
instalacyjnych, 
 -  elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projekto-
wym. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Zabezpieczenie pomieszczeń przed ewentualnymi zniszczeniami podczas montażu przewodów i urządzeń. 
 

5.3. Szczegółowe warunki wykonania Robót 
 
Projekt przewiduje przebudowę istniejącej instalacji hydrantowej z lokalizacją hydrantów wewnętrznych szafko-
wych stojących HP-25 z wężem półsztywnym o długości 30 m, zlokalizowanych na każdej z trzech kondygnacji 
budynku w pobliżu klatki schodowej. Nominalna wydajność hydrantu wewnętrznego Hp-25 wynosi – 1,0 dm3/s, 
przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa.  
Montaż szafek hydrantowych, instalację hydrantową oraz włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej wyko-
nać zgodnie z: 

- PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Insta-
lacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa”  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 

 

5.3.1. Warunki montażu przewodów wodociągowych i hydrantów 
 
Istniejąca instalacja hydrantowa ulega demontażowi. 

Przewody wykonane będą z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, łączonych przy pomocy 
typowych łączników z żeliwa ciągliwego białego, wykonanych wg normy. 
Dla hydrantów HP-25 należy zastosować zawór mosiężny DN 25. 

Przewód wodociągowy prowadzony będzie w posadzce parteru i poddasza w rurze ochronnej 200 PCV oraz w 

bruzdach ściennych. 

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

W celu zapobieżenia zagniwaniu wody instalacji p-poż. należy przewód zasilający ostatni hydrant doprowadzić do 
dolnopłuku. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Prze-
wody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co najmniej z izolacją 
powietrzną w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 

- powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający, 
- w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywają-

ce połączenia. 
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego. Odległość zewnętrznej powierzchni prze-
wodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić, co najmniej: 

- dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 
- dla przewodów średnicy 32÷50 mm - 5 cm, 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość prze-
wodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3o/°° w kierunku odbiornika 
Przewody należy izolować otulinami prefabrykowanymi: 
-   dla rur  15   -   grub.20 mm 

-   dla rur  25 i  32   -   grub. 30 mm 
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-   dla rur  40    -   grub. 40 mm 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w kanałach pod posadzką powinny być układane zgod-
nie z projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną. Trasy przewo-
dów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Przewody pionowe należy pro-
wadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Na pionowych przewo-
dach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji. Przewody należy prowadzić w sposób umoż-
liwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od po-
wierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

- dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm 
- dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm 

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką 
zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych 
w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228. 

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicz-
nej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część 
łączonego elementu. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokład-
ność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie 
dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomo-
cą narzędzi uniwersalnych. 

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w 
połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w two-
rzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączo-
nych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęcz-
niejące pod wpływem wody). 

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 
bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z 
armaturą oraz urządzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe warto-
ści, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 

 

5.3.2. Podpory  

Podpory stałe i przesuwne 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmiesz-
czenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, osiowe przesuwanie przewodu. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowla-
nych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stoso-
wanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgod-
ne z zasadami wiedzy technicznej. 

 

5.3.3. Tuleje ochronne 
 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewo-
dem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
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W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie-
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 
niej naprężeń ścinających. 
 

5.3.4. Roboty budowlane 
 

- Wykonanie kanałów pod posadzką parteru. 
- Przebicie otworów w ścianach i stropach dla rurociągu zasilającego hydranty, 
- Naprawa ścian i stropów po przebiciach otworów i wykuciu wnęki, 
- Malowanie ścian i stropów w miejscach napraw po przebiciach otworów i wykuciu wnęki. 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą 
z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności i zabezpieczenia instalacji wodociągowej 
przed możliwością przepływów zwrotnych. 
Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju ro-
bót. Kontrola wykonania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Warunki przystąpienia do badań 
 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

- przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
- przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji 
- w okresie gwarancyjnym 

 

6.2.2. Badanie hydrantów 
 
Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Należy sprawdzić wyposażenie fabryczne oraz zgodność montażu z Instrukcją Producenta, należy sprawdzić 
ciśnienie wypływowe wymagane zgodnie z PN dla zaworów hydrantowych oraz ich wydajność. 
 

6.2.3. Badanie przewodów 
 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki 
z dokumentacją; połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie 
odległości połączeń względem podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wyko-
nania połączeń, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; sprawdzenie 
przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie od-
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ległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łącze-
nia przewodów. 
 

6.2.4. Badanie szczelności na zimno 
  

badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna 
być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
 W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połą-
czeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i zabudowaniem, nale-
ży przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy 
przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” przy ciśnie-
niu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz co najmniejszym niż 0,9 MPa. 
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji 
bruzd i kanałów. 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest dla: 
- przewodów rurowych      1 mb 
- kształtki, łączniki, zawory     1 szt. 
- próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej 1 mb 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki 
należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 
 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamu-
rowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w kanałach, uszczelnień przejść w prze-
pustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru koń-
cowego (technicznego) 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z  projektem tech-
nicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
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- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone 
do dziennika budowy; 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W 
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instala-
cji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warun-
ków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
- instalację wypłukano, napełniono wodą, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności; 
- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne. 

 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy); 

- dziennik budowy; 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na bu-

dowę i przepisami; 
- obmiary powykonawcze; 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano in-

stalację 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- instrukcję obsługi instalacji 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punk-

tach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wpro-
wadzenia odstępstw 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- sprawdzić  protokoły  z  przeprowadzonego  płukania  i  dezynfekcji  instalacji  oraz  wyników  badań fi-

zykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
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Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbio-
ru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 
stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, za-
marznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie Normy 

 
PN-B-10700-00:1981P  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

odbiorze. Wspólne wymagania i badania (Archiwalna) 
PN-B-10700-02:1981P  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych (Archiwalna) 
 
PN-H-74200:1998P „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
 
PN-EN 671-1:2012E Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z 

wężem półsztywnym. 
PN-EN 671-3:2012E Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów 

wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko 
składanym. 

 
PN-B-02865:1997P Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Insta-

lacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
 

10.2. Inne akty prawne 
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

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

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych –  opracowane przez COBRTI IN-
STAL Warszawa, lipiec 2003 r. 

 OST - "Wymagania ogólne"  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z instalacją elektryczną w Muzeum Rybołówstwa w Helu. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu i odbiorze instalacji 
elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych. 
Dotyczą w szczególności montażu rozdzielnic, wykonania WLz, instalacji oświetlenia wewnętrznego i 
zewnętrznego, instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia i gniazd komputerowych oraz połączeń 
wyrównawczych prac montażowych części istniejącej instalacji. 
 

1.3. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
 
 45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach  
  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  
   45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
    45311100-1  Roboty w zakresie okablowania 

elektrycznego  
    45311200-2  Roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych  
 

1.4. Określenia podstawowe SST 
 
Określenie podane w ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - instalacje elektryczne, 
Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną – wymagania ogólne. 
 
Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o 
skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do określonych celów. 
Instalacje elektryczne – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz z osprzętem 
elektroinstalacyjnym i aparatami przeznaczonymi do przesyłu rozdziału, zabezpieczenia i zasilenia odbiorników 
energii elektrycznej. 
Instalacje siłowe – instalacje elektryczne zasilające odbiornik i o większych mocach znamionowych jak silniki 
elektryczne, kuchenki, urządzenia grzewcze, podgrzewacze wody itp.  
Obwód instalacji odbiorczej – obwód, do którego bezpośrednio przyłączone są odbiorniki energii elektrycznej. 
Obciążenie instalacji elektrycznej w budynku – stan pracy instalacji, w którym odbiorniki w poszczególnych 
obwodach są załączone i pobierają energię elektryczną.  
Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodów (kabli), elementów mocujących, także osłon.  
Obciążalność przewodowa długotrwała przewodu – maksymalna wartość prądu, która może płynąć 
długotrwale przez przewód w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu 
lub kabla. 
Oświetlenie ewakuacyjne – oświetlenie elektryczne, samoczynnie załączone w przypadku zaniku lub przerwy w 
zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie widoczności na drogach ewakuacyjnych umożliwiające 
ewakuację ludzi. 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych i części przewodzących 
obcych wykonane w celu uzyskania wyrównania potencjałów. 
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 
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Rozdzielnice elektryczne – urządzenie wyposażone w odpowiednią aparaturę łączeniową, zabezpieczającą, 
pomiarową służącą do zasilania obwodów instalacji elektrycznej. 
Rozdzielnica główna budynku – urządzenie z odpowiednio dobraną aparaturę rozdzielczą i zabezpieczeniową 
służącą dla zasilania i zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających ( WLz) oraz obwodów odbiorczych. 
Stopień ochronny IP – umowna miara ochrony obudowy przed dotykiem części będących pod napięciem oraz 
przed dostaniem się ciał stałych lub przenikaniem wody do urządzeń elektrycznych. 
Wewnętrzna linia zasilająca (WLz) – część obwodu elektrycznego, która stanowi układ zasilający w energię 
elektryczną poszczególne instalacje, kondygnacje lub ich część. WLz są wyprowadzane przede wszystkim z 
rozdzielnicy głównej obiektu. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 

- przewody kabelkowe układane p/t  i  n/t 
- przewody układane w rurkach  
- rurki winidurowe twarde i giętkie  
- rurki typu „AROT” układane p/t 
- gniazda wtyczkowe p/t  
- łączniki 1-biegunowe p/t 10A, 250V 
- przełączniki schodowe p/t 10A, 250V 
- przełączniki grupowe p/t 10A, 250V 
- oprawy z rastrami do świetlówek 2 x 18 W 
- oprawy z rastrami do świetlówek 2 x 36 W 
- oprawy wewnętrzne typu downlight 2 x 18 W 
- oprawy wnękowe typu downlight 2 x 26 W 
- oprawy porcelanowe do 60 W  
- oprawy wnękowe typu downlight z zasilaczem awaryjnym 
- kable elektroenergetyczne miedziane  
- rozdzielnice elektryczne  
- szynoprzewody 3 fazowe l = 4000 mm 
- oprawy do szynoprzewodów  typu LED  
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego  wg wykazu załączonego do projektu 
- okrętowe oprawy pozycyjne ze źródłami światła 1x25W 
- j.w. lecz ze źródłami światła  2 x 25 W 
- przewody HDGs 3x2,5 mm2 
- przewody HDGs 3 x 1,5 mm2 
- wyłączniki p-poż 
- puszki do instalacji p/t – końcowe 
- puszki do instalacji p/t – rozgałęźne. 
- grzejniki elektryczne 
- parter : 
 

1. Dynamiczny piec akumulacyjny, wymiary: ( wys. x szer. x gł.) 650x1305x245 mm. Wyposażony w 
umieszczony poziomo wentylator promieniowy oraz wbudowane sitko ( filtr) przeciwkurczowe. 
Przystosowany do współpracy z pogodowym sterownikiem ładowania. Izolacja termiczna: Vermikulit + 
Microtherm, gwarancja 5 lat -  o mocy 6,0 kW – 230V – 400V   szt. 2  ( moc całkowita 12 kW ) 

2. Dynamiczny piec akumulacyjny, wymiary: ( wys. x szer. x gł.) 650 x 1305 x 245 mm, wyposażony w 
umieszczony poziomo wentylator promieniowy oraz wbudowane sitko (filtr) przeciwkurczowe. 
Przystosowany do współpracy z pogodowym sterownikiem ładowania. Izolacja termiczna: Vermikulit + 
Microtherm, gwarancja 5 lat -  o mocy 5,0 kW – 400V - 230V  szt. 1 . 

3. Dynamiczny piec akumulacyjny, wymiary: ( wys. x szer. x gł.) 650x1305x245 mm. Wyposażony w 
umieszczony poziomo wentylator promieniowy oraz wbudowane sitko ( filtr) przeciwkurczowe. 
Przystosowany do współpracy z pogodowym sterownikiem ładowania. Izolacja termiczna: Vermikulit + 
Microtherm, gwarancja 5 lat -  o mocy 2,0 – 400V- 230V  szt. 4  (moc całkowita 8 kW) 
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4. Ogrzewacz promiennikowy elektryczny, wymiary: (dł. x szer. x wys.) 1500 x 155 x 60 mm: obudowa ze stali 
nierdzewnej, szlifowanej; IP 44; temp. Powierzchni grzewczej 360 – 4000 C. Przeznaczony do montażu na 
stropie lub naściennie, na uchwytach ze stali nierdzewnej o mocy 1,2 kW 230V szt. 2 (moc całkowita 2,4 
kW) 

 
              I PIĘTRO 

5. Ogrzewacz promiennikowy elektryczny, wymiary: ( dł. x szer. x wys.) 1500 x 155 x 60 mm; obudowa ze 
stali nierdzewnej, szlifowanej; IP 44 temp. Powierzchni grzewczej 360 – 4000C. Przeznaczony do montażu 
na stropie lub naściennie, na uchwytach ze stali nierdzewnej – gwarancja 5 lat - o mocy 1,2 kW – 230V 
szt.13 (moc całkowita 15,6 kW ). 

6. Ogrzewacz promiennikowy elektryczny, wymiary: (dł. x szer. x wys.) 1500 x 155 x 60 mm; obudowa ze stali 
nierdzewnej, szlifowanej; IP 44 temp. Powierzchni grzewczej 360 – 4000C. Przeznaczony do montażu na 
stropie lub naściennie, na uchwytach ze stali nierdzewnej – gwarancja 5 lat - o mocy 2,4 kW – 230V  szt. 4  
(moc całkowita 9,6 kW). 
 
PODDASZE 

7. Ogrzewacz promiennikowy elektryczny, wymiary: (dł. x szer. x wys.) 1500 x 155 x 60 mm; obudowa ze stali 
nierdzewnej , szlifowanej ; IP 44 temp. Powierzchni grzewczej 360 – 4000C. Przeznaczony do montażu na 
stropie lub naściennie, na uchwytach ze stali nierdzewnej – gwarancja 5 lat - o mocy 1,2 V – 230V – szt.13 
(moc całkowita 15,6 kW). 
 
UWAGA ! 

Wymienione wyżej urządzenia grzewcze wymagają specjalnej instalacji sterowniczo-zasilającej 
oraz zamontowania dodatkowych aparatów i urządzeń sterowniczych w pomieszczeniach i 
rozdzielnicach ( w tym regulatorów temperatury sterowanych drogą radiową) przeznaczonych dla 
programowania czasu pracy tych urządzeń. 

 
Zwraca się uwagę, iż szczegółowe wyszczególnienie materiałów z danymi technicznymi zawierają kosztorysy 
szczegółowe i przedmiary robót, a w szczególności załączone do nich wykazy materiałów.  
Ilości materiałów użytych do wykonania prac określone są w przedmiarze robót. 
Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań jakościowych dostarczonych materiałów. 
Wszystkie materiały użyte na budowie powinny być składowane zgodnie z zaleceniem producentów w warunkach 
uniemożliwiających zniszczenie, uszkodzenie lub obniżenie ich własności technicznych. 
Przewody, kable, tablice rozdzielcze, osprzęt, źródła światła i oprawy należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych, przewietrzanych i zamkniętych. Rury należy składować w wiązkach leżących, natomiast kable i przewody 
na specjalnych do tego przeznaczonych bębnach. 
W przypadku stosowania materiałów odbiegających od projektu Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru robót 
elektrycznych o takim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem i ich zamontowaniem. Inspektor Nadzoru po 
sprawdzeniu stosowanych materiałów wydaje decyzję o ich zastosowaniu. 
Skutki finansowe związane z zastosowaniem innych materiałów, niż zawiera projekt ponosi Wykonawca robót. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 
Nie przewiduje się stosowanie sprzętu ciężkiego.  
Sprzęt używany do robót elektrycznych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w przedmiarze robót lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt jest własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót. Musi on być w dobrym stanie technicznym 
i pełnej gotowości do eksploatacji. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
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Jeżeli zaistnieje konieczność wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach Wykonawca o fakcie 
takim powiadomi Inspektora Nadzoru i uzyskuje akceptację przed jego użyciem. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora Nadzoru nie może być dowolnie zmieniany. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków kontraktu wykonania robót mogą być przez 
Inspektora Nadzoru niedopuszczone do realizacji inwestycji. 
 

4. TRANSPORT 
 
Materiały, urządzenia i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem środków 
ostrożności w szczególności w trakcie załadunku i wyładunku. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego a w 
szczególności o dozwolonych obciążeniach i innych parametrach technicznych. Wykonawca uwzględnia specyfikę 
ruchu pojazdu na obszarze dróg zamkniętych. Wykonawca na własny koszt usuwać będzie wszelkie 
zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usuwane z 
terenu budowy na koszt Wykonawcy Robót. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w części opisowej projektu oraz na załączonych do projektu 
rysunkach.  
Dla prawidłowego wykonania robót zgodnie z projektem Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia harmonogram i plan organizacji robót obejmujący niżej wymienione czynności 
trasowanie linii kablowych i przewodów, przejścia przez ściany, stropy, montaż sprzętu, podejście do odbiorników, 
układanie linii i ciągu przewodów, łączenie przewodów, przyłączenie odbiorników, montaż tablic rozdzielczych, 
wykonanie prób montażowych i pomiarów ochrony przeciw porażeniowej. Podstawowe warunki wykonania robót 
podanych w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Roboty elektryczne związane z pracami demontowanymi każdorazowo winny być uzgadniane z Inspektorem 
Nadzoru. Dopiero po uzyskaniu akceptacji mogą podlegać rozbiórce, segregacji i przekazaniu użytkownikowi do 
ewentualnego dalszego wykorzystania. 
 

5.1. Wykonanie instalacji 
 
Konieczne jest układanie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną. W trakcie robót należy zwrócić uwagę 
na sposób układania przewodów, które mają być równoległe do krawędzi ścian i stropów, prawidłowo wykonane 
połączenie z zachowaniem kolorystyki żył, przewodów. dotyczy to w szczególności żył neutralnych (N) i 
ochronnych (PE) i fazowych (L1, L2, L3). Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wykonywanie połączeń 
przewodów w osprzęcie (puszki, łączniki) instalowanym na konstrukcjach drewnianych budynku. 
W trakcie montażu robót należy również zwracać uwagę na trwałość łączeń żył w puszkach i łącznikach jak 
również w miejscach podłączeń do odbiorników. 
Opis wykonania poszczególnych czynności związanych z montażem instalacji znajduje się w opisach 
poszczególnych pozycji kosztorysowych jak również w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). Wykonawca 
odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, za ich realizację z normami, projektem, specyfikacjami, 
poleceniem Inżyniera. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki z gniazdka. Przewody podłączone do gniazdek winny być wykonane w sposób jednakowy, tzn. 
przewód fazowy z lewej strony a naturalny z prawej strony. Przy układaniu rur ochronnych w jednej bruździe 
szerokość jej powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
Zaleca się układanie rurki jednowarstwowo, zwracając uwagę na promień gięcia. 
Zgodnie z obliczeniami dla zachowania odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy, oświetlenia ewakuacyjnego 
należy zawiesić bezpośrednio nad hydrantami (min 5 lx). 
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5.2. Montaż rozdzielnic 
 
Przed przystąpieniem do montażu tablic rozdzielczych w budynku należy sprawdzić poprawność wykonania 
kanałów kablowych i wnęk pod rozdzielnice.  
Montaż urządzeń rozdzielczych należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu tych urządzeń. 
Należy dokonać odpowiedniej i zgodnej z projektem numeracji poszczególnych rozdzielnic. 
 

5.3. Przyłączenie przewodów do urządzeń 
 
Rozróżnia się przewody 1-no drutowe i wielodrutowe. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na ich 
podłączenie do aparatów. 
Przewody 1-no drutowe z końcówką kablową łączyć przez lutowanie lub zaprasowanie. 
Żyły wielodrutowe należy podłączać pod zacisk przez lutowanie, zaprasowanie lub spawanie. 
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą, stykową) a 
przewód zabezpieczający z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy należy 
łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód naturalny z gwintem (oprawką). 
Gniazda wtyczkowe oraz wszelkiego rodzaju łączniki mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 
Podejście do odbiorników (siłowych) wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny 
z uwzględnieniem zabezpieczeń przed osłabieniem siły docisku. 
 

5.4. Prace spawalnicze 
 
Prace spawalnicze należy wykonywać w taki sposób, aby nie zanieczyszczać elementów izolacyjnych, aparatów i 
przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze wykonywać w odległości bezpiecznej od 
aparatów i różnego rodzaju materiałów łatwopalnych. Dotyczy to w szczególności konstrukcji drewnianych. 
 

5.5. Próby montażowe 
 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób montażowych, czyli technicznego sprawdzenia jakości wykonywanych prac z dokonaniem 
niezbędnych pomiarów łącznie z próbnym uruchomieniem instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 
Dokonane pomiary winny być wpisane do odpowiednich protokołów i po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
przekazane przyszłemu użytkownikowi.  
 

5.4. Dokumentacja powykonawcza 
 
Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia 
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi z uwzględnieniem: 
- zaktualizowanego projektu z naniesionymi zmianami, jeżeli takie nastąpiły 
- wyżej wspomniane protokoły prób i pomiarów oraz instalację obsługi i eksploatacji zamontowanych 
urządzeń. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „ Wymagania ogólne”  
 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli robót w szczególności do: 

- kontroli kompletności atestów, certyfikatów i oświadczeń 
- kontroli wyrobów i działanie instalacji  
- sprawdzenie i badanie sieci uziemiającej 
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- sprawdzenie i badanie przejść kablowych  
- kontroli wykonanych przez siebie różnego rodzaju konstrukcji  

 
6.3. Badanie i pomiary pomontażowe 

 
Obowiązkiem Wykonawcy są oględziny instalacji elektrycznych obejmujące przede wszystkim sprawdzenie 
prawidłowości: 

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  
- ochrony przed pożarem 
- rozmieszczenia urządzeń i środków ochrony  
- oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych  
- umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i innych informacji dotyczących bezpieczeństwa  
- oznaczenie obwodów, bezpieczników i zacisków dot. połączeń przewodów 
- wykonanie badań ( prób i pomiarów) instalacji elektrycznych  
- sprawdzenie ciągłości połączeń przewodów ochronnych i połączeń wymiarowanych  
- w ramach prób i pomiarów Wykonawca winien wykonać pomiary: 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  
- rezystancji izolacji ścian i podłóg  
- rezystancji uziemienia 
- pomiaru prądów upływowych  
- dokonać sprawdzenia biegunowości  
- dokonać sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania 
- dokonać sprawdzenia i ochrony przed spadkiem, zanikiem lub wzrostem napięcia  

Wyniki badań i pomiarów należy podać w odpowiednich protokołach i przekazać użytkownikowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Obmiar robót 

 
Jednostkami obmiaru robót są: 

- mb – ułożenie przewodów 
- mb – ułożenia kabli 
- mb – korytek i drabinek  
- szt.- montażu tablic rozdzielczych  
- szt.- montażu opraw oświetleniowych  
- szt.- montażu gniazd wtykowych, łączników i puszek  

Obmiarem robót podlegają wszystkie czynności związane z montażem urządzeń instalacji elektrycznych. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji spełniają wymogi i dają pozytywne wyniki. 
Odbiory robót zanikających ( układanie przewodów pod tynkiem, lub przed ułożeniem płyt gipsowych) należy 
dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie korekt, poprawek i uzupełnień bez hamowania ogólnego postępu 
robót. W trakcie odbioru należy zwrócić uwagę na trwałość zamocowania elektro-instalacyjnego, trwałość 
zamocowanych uchwytów, prawidłowość rozmieszczenia sprzętu na odpowiednich wysokościach, właściwe 
usytuowanie gniazd wtykowych, zachowanie zasady jednolitej pozycji załączenia łączników w pomieszczeniach. 
Właściwe zabezpieczenie urządzeń i aparatów przed korozją, zawilgoceniem itp.  
Właściwy stopień ochrony IP, zachowanie jednolitej kolorystyki oraz na estetykę wykonania instalacji 
elektrycznych. 
Szczegółowy odbiór techniczny instalacji obejmuje sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, 
oględziny instalacji, próby ruchowe a następnie sporządzenie protokołu odbioru. 
W czasie odbioru Wykonawca przekaże użytkownikowi zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru wszystkie 
materiały dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, wszystkie protokoły pomiarów jak również 
dokumentację powykonawczą z uzupełnieniem i ewentualnymi zmianami, jeżeli takie miały miejsce w czasie 
wykonawstwa. 
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7.2. Podstawa płatności 
 
Ceny podstawowe wykonania robót obejmują: 

- roboty przygotowawcze 
- roboty demontażowe 
- zakup materiałów 
- transport materiałów na budowę  
- wykonanie instalacji elektrycznych  
- prace porządkowe 
- wykonanie niezbędnych pomiarów płatności należy dokonywać zgodnie z dokumentacją projektową  
- obmiarem robót  
- oceną jakości użytych materiałów  
- oceną jakości wykonania robót  

 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

I.7.1. Normy 
 
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe. 
2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
5. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie.  
6. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  

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

8. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych. 

9. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 

10. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa  

11. PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

12. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

13. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne  

14. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

15. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

16. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
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I.7.2. Inne 
 
-   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Instalacje elektryczne. 
-   Instrukcje techniczne producentów stosowanych wyrobów 
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Wykonania i Odbioru Robót
Instalowanie alarmów włamaniowych
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9.0 Podstawa płatności.

Gdańsk, maj 2014 r.



1.  Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru  robót  budowlanych  –  polegających  na  modernizacji  SSWiN i  CCTV związanej  z  przebudową 
(modernizacją)  z  częściową  zmianą  sposobu  użytkowania  wnętrz  budynku  Muzeum  Rybołówstwa 
mieszczącego się w po ewangelickim budynku kościoła PW. Św. Piotra i  Pawła w Helu przy ul.  Bulwar 
Nadmorski 2, będącego oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1. Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

2. Niniejsza specyfikacja precyzuje warunki obmiaru Robót oraz procedury i etapy odbioru Robót.
3. Niniejsza specyfikacja precyzuje warunki obmiaru Robót, warunki płatności oraz procedury i etapy 

odbioru Robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie  modernizacji  SSWiN  i  CCTV  związanej  z  przebudową  (modernizacją)  z  częściową  zmianą 
sposobu użytkowania wnętrz budynku Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w po ewangelickim budynku 
kościoła PW. Św. Piotra i Pawła w Helu przy ul. Bulwar Nadmorski 2, będącego oddziałem Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

1.5.2 Wykonawca  ma  obowiązek  stosowania  się  do  Ustawy  z  Dnia  07.07.1994  r.  Prawo 
budowlane.

1.5.3 Wykonawca ma obowiązek stosowania się do Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska

1.5.4 Wykonawca ma obowiązek stosowania się do Zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
16.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

1.5.5 Wykonawca ma obowiązek stosowania się do postanowień Rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w 
muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem 
lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania 
zagrożenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1528).

1.5.6 Wykonawca musi posiadać Koncesję MSWIA na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego.
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1.5.7 Wykonawca  musi  posiadać  zaświadczenie  o  ukończeniu  specjalistycznego  szkolenia 
organizowanego  Narodowy  Instytut  Muzealnictwa  i  Ochrony  Zbiorów  w  Warszawie,  w 
zakresie technicznego zabezpieczenia muzeów i zbiorów.

1.5.8 Wskazane w pkt. 1.5.8 i 1.5.9 dokumenty muszą być ważne przez cały okres trwania umowy 
na wykonawstwo systemów.

1.5.9 W trakcie  modernizacji  systemu należy  przyjąć  klasę  zapewniającą  stopień  ochrony nie 
gorszy niż dawna klasa SA3 – wynikająca z PN-93/E-08390 z 1 stycznia 1994 r.

1.5.10 Koncesjonowany  Wykonawca  powinien  wykazać  się  zatrudnieniem  personelu 
posiadającego   legitymacje  kwalifikowanego  pracownika  zabezpieczenia  technicznego  w 
rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia. 

1.5.11 Przed  rozpoczęciem prac  Wykonawca  zobowiązany  jest  dokonania  uzgodnień  z 
Zamawiającym,  co  do  sposobu  prowadzenia  prac  i  miejsc  montażu  urządzeń.  Jest  to 
konieczne z uwagi na ostatecznie rozplanowanie wystaw stałych.
Ponadto  Wykonawca  ma  obowiązek  ustalenia  ostatecznych  miejsc  montażu  elementów 
systemu  na  każdym  etapie  procesu,  rozpoczynając  te  uzgodnienia  do  fazy  układania 
okablowania.  W  przypadku  wykonania  prac  montażowych  bez  uzgodnień  Wykonawca 
będzie miał obowiązek dokonania wskazanych przez Zamawiającego zmian lokalizacji.

1.5.12 Miejsca lokalizacji elementów systemu zawierają załączone rysunki. Wskazuje się, 
że  miejsca  te  zostały  pokazane  orientacyjnie  i  przed  montażem  należy  potwierdzić  ich 
lokalizacje u odrębnie wskazanego przedstawiciela Zamawiającego i u Projektanta.

1.5.13 Wykonawca jest zobowiązany, na etapie do montażu urządzeń, jednakże nie później 
niż  przed  przystąpieniem  do  uruchamiania  sprzętu,  do  zweryfikowania  faktycznych 
warunków  środowiskowych  w  pomieszczeniu  technicznym,  w  którym  zlokalizowano 
rejestratory  oraz  na  poddaszu.  Należy   zweryfikować,  czy  rzeczywiste  warunki 
środowiskowe  nie  przekraczają  warunków  dopuszczalnych  dla  pracy  rejestratorów, 
czujników, itp. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia, Zamawiającemu oprogramowania, 
komunikującego się z użytkownikiem, na wszystkich poziomach koniecznych do prawidłowej 
eksploatacji  i  obsługi,  całkowicie  w  języku  polskim,  oraz  dokumentacji  technicznych  i 
użytkowych instrukcji, sporządzonych w języku polskim.
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2.  Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej.

 Instalowane elementy systemu SSWiN muszą posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa klasyfikacyjne 
zgodnie z przyjętą klasą urządzeń alarmowych.

Na etapie wykonawstwa należy zastosować materiały i urządzenia o parametrach równoważnych 
technologicznie (na dzień montażu), dla urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej (z 
uwzględnieniem postępu technicznego).

Przywołane typy kabli i przewodów należy zweryfikować w zależności od miejsca i sposobu 
układania (wewnątrz, zewnątrz budynku, podtynkowo, w listwach i rurkach, w kanalizacji kablowej) z 
zachowaniem wymaganych przekrojów i ilości żył.

Ze względu na warunek NIMOZ, zamienia się sposób podłączenia kamer wewnętrznych, z przewodu 
współosiowego na przewód typu skrętka czteroparowa FTP kategorii 5e z dodatkowymi 
transformatorami po stronie kamery jak i rejestratora. Dopuszcza się we wspomnianym przypadku także 
rezygnację z zasilania kamer dodatkowym przewodem dwużyłowym na rzecz zastosowania zwrotnic 
zasilania (także w połączeniu z transformatorami) i zasilania kamer prądem stałym na zasadzie takiej jak 
PoE.
Dopuszcza się wykonanie połączeń dla  kamer rezerwowych w taki sam sposób.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem i  narzędziami oraz przyrządami pomiarowymi 
pozwalającymi na prawidłowe wykonanie zadania w tym prób końcowych przedodbiorowych.

Przy doborze zastosowanego sprzętu należy uwzględnić warunki środowiskowe, a w szczególności 
klimat morski, usytuowanie budynku tuż przy zatoce, przy plaży czy też zastosowanie w pomieszczeniach, w 
których  temperatura  może  spadać  /  wzrastać  ponad  zakres  temperatur  występujących  we  wnętrzach 
budynków.

4. Wymagania dotyczące transportu
Urządzenia i materiały do budowy systemów należy transportować w sposób zgodny z zaleceniami 

producenta w stanie nienaruszonym, w fabrycznych opakowaniach.
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5. Wykonanie robót
Prace  należy  wykonać  stosując  się  do  wytycznych  umieszczonych  w  projekcie  oraz  zgodnie  z 

wszelkimi  normami  prawnymi  i  technicznymi  mającymi  zastosowanie  w budownictwie,  przy  dochowaniu 
należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy. stosując zalecenia producentów sprzętu 
oraz NIMOZ.
Szczególnie  wobec zabytkowego charakteru  budynku  oraz  prezentowanych  w  nim zbiorów muzealnych 
należy tak umieszczać elementy systemów, aby nie zakłócały odbioru ekspozycji i nie wyróżniały na tle ścian 
i innych elementów budowlanych (konieczność malowania obudów urządzeń na kolor tła). Dotyczy to także 
elewacji zewnętrznej obiektu.
Uwagi powyższe dotyczą także tras kablowych. Rurki, listwy i koryta należy stosować w kolorach zbliżonych 
do koloru powierzchni, na której będą montowane lub odpowiednio malować .

Trasy kablowe w rurkach, listwach i kanałach powinny być wykonywane z odpowiednim zapasem 
umożliwiającym tak rozbudowę instalacji  i  wciągnięcie dodatkowych przewodów jak i  łatwą ich wymianę.
Połączenia  i  odgałęzienia  poszczególnych  listew  i  kanałów  powinny  być  wykonane  przy  pomocy 
dedykowanych elementów łączących, odgałęźnych, kątowych, narożnikowych, zakończeniowych itd. 

Wsporniki kamer muszą zapewnić takie ich zamontowanie, żeby nie było problemu z przesłanianiem 
obrazu np. przez gabloty stojące bezpośrednio pod kamerami (odpowiednia długość wspornika), 

Dla kamer TV dozorowej (CCTV) należy zapewnić możliwość swobodnej regulacji kątów wychylenia 
na wspornikach. 

Instalacje  kablowe  można  układać  w  tylko  w  temperaturze  powyżej  +5  st.  C.  aby  wykluczyć 
uszkodzenia izolacji.

Otwieranie  montowanych  urządzeń,  takich  jak,  kamery  lub  czujki  dopuszczalne  jest  tylko  w 
warunkach suchych w temperaturze odpowiadającej zakresowi przechowywania dla poszczególnych typów 
urządzeń.

W trakcie wykonywania prac, należy mieć na uwadze fakt, iż urządzenia elektroniczne nie powinny 
pracować w znacznym zapyleniu. Należy odpowiednio skoordynować harmonogramy prac wszystkich branż 
lub na czas prac pylących, w odpowiedni sposób zabezpieczyć wrażliwe elementy systemu. 

5.1. Budowa instalacji kablowej
Wyszczególnienie robót:

− zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz przedmiarami,
− inwentaryzacja i pomiar zastanego okablowania w obiekcie,
− oznakowanie przewodów
− uzgodnienia  z  osobą  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  dotyczące  szczegółów  przebiegów  tras 

kablowych, 
− demontaż zbędnej części instalacji kablowej,
− trasowanie,
− wykonanie i zabezpieczenie otworów - przepustów w ścianach,
− wykonanie podtynkowych i natynkowych kanałów kablowych, 

− rozwinięcie, wymierzenie, wprowadzenie do przepustów kablowych i ucięcie przewodu,
− obcięcie i obrobienie końcówek przewodów montaż złącz i wtyków, (złącza, wtyki muszą być także 

zainstalowane  na  przewodach  do  kamer  zapasowych,  nadmiar  od  strony  ew.  kamer  musi  być 
zamaskowany czy też umieszczony w puszce);

− wykonanie pomiarów ciągłości przewodów oraz prawidłowości wykonania połączeń,
- oznakowanie przewodów po stronie przyłączeń do centrali alarmowej, modułów, ekspanderów, puszek 

przyłączeniowych, rejestratorów, modułów bezpiecznikowych, urządzeń sieciowych LAN. 
− wykończenie estetyki wykonanych tras kablowych zgodnie z uwagami z pkt. 5.
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5.2. Montaż urządzeń
Wyszczególnienie robót:

− zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz przedmiarami,
− podczas prowadzenia prac należy zachować zabytkową substancję budowli,
− inwentaryzacja i sprawdzenie poprawności działania urządzeń, które będą nadal wykorzystywane w 

systemie, a w szczególności rejestratora video,
− uzgodnienia z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego dotyczące szczegółów lokalizacji i sposobu 

montażu urządzeń,
− trasowanie miejsca montażu,
− montaż czujek  i  kamer  w taki  sposób,  aby nie  było  możliwości  przesłonięcia  ich  lub  zastawienia 

planowanymi elementami wyposażenia, a o których Wykonawca powinien widzieć po zapoznaniu się z 
projektami aranżacji wnętrza i przestrzeni zewnętrznej.

− wykonanie otworów w podłożu,
− wprowadzenie  przewodów,  a  w  tym  do  wskazanych  w  projekcie  rezerwowych  gniazd 

przyłączeniowych dla kamer TV dozorowej (CCTV),
− montaż  uchwytu,  obudowy  urządzenia  do  podłoża  przy  pomocy  kołków,  kotew,  uchwytów 

zapewniających przenoszenie odpowiednich obciążeń statycznych i dynamicznych,
− kompletacja i montaż podzespołów na uchwycie, w obudowie,
− podłączenie okablowania, 

5.3. Uruchomienie urządzeń
Wyszczególnienie robót:

− sprawdzenie poprawności połączeń kablowych, a w tym połączeń rezerwowych.
− sprawdzenie poprawności doboru zainstalowanych urządzeń ,
− adresacja kolejnych podzespołów (zworki na kołkach, przełączniki),
− załączenie zasilania,
− sprawdzenie poprawności napięć,
− sprawdzanie poprawności działania układu podtrzymującego zasilanie, kontrola i dobór akumulatorów 

wymienianych w zasilaczach awaryjnych pod względem parametrów 
− konfiguracja urządzeń, a w tym:

- wszystkie  urządzenia  detekcyjne muszą  zostać  podłączone  w  konfiguracji  2EOL (3EOL)  na 
osobnych wejściach centrali,

- alarm sabotażowy zawsze głośny w konfiguracji 24h,
- alarm napadowy cichy w konfiguracji 24h,

- utworzyć kody przymusu dla każdego użytkownika uruchamiające transmisje alarmów,
- połączenie  sygnalizatorów z centralą  alarmową musi  zapewnić administratorowi  systemu 
dowolne ich wysterowanie w opcjach: tylko dźwięk, tylko światło, dźwięk i światło jednocześnie,
- oprogramowanie  SSWiN w sposób pozwalający na kontrolę  pracy pracowników ochrony 
obiektu,  wg  wskazań  Zamawiającego  (z  wykorzystaniem  czytników  manipulatorów  i  kart 
magnetycznych,

− oprogramowanie  systemów  według  najlepszej,  profesjonalnej  wiedzy,  przy  dochowaniu  należytej 
staranności,  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  projekcie  oraz  przedstawionymi  przez  osobę 
wyznaczoną przez  Zamawiającego  (na  podstawie  wcześniej  przekazanych  Zamawiającemu przez 
Wykonawcę, informacji o możliwościach funkcjonalnych systemów),
- Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym na podstawie informacji o możliwościach funkcjonalnych 
systemów dokona konfiguracji oprogramowania centrali alarmowej oraz rejestratorów dla uzyskania 
odpowiedniej współpracy systemów SSWiN oraz CCTV. 
Wszystkie uzgodnienia w zakresie oprogramowania muszą mieć formę pisemną.
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− sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń (w tym pola detekcji, zasięgu, ostrości i  
pola widzenia),

− testowanie  urządzeń,  poprawności  oprogramowania,  prawidłowości  reakcji  na  poszczególne 
zdarzenia,

− konfiguracja  i  testowanie  połączeń  i  oprogramowania  do  zdalnego  nadzoru  systemów  MR  z 
pomieszczeniem ochrony NMM na Ołowiance,

− utworzenie w systemach kont użytkowników i nadanie im stosownych uprawnień, przydzielenie kart i 
haseł,

− przeprowadzenie potwierdzonego protokolarnie szkolenia użytkowników,
− SSWiN  musi  zostać  wyposażony  w  wizualizację  zawierającą  rzuty  pomieszczeń  z  naniesionymi 

elementami  systemu,  z  zapewnieniem  wskazania  stanu  tych  elementów.  Wizualizacja  musi 
zapewniać pełne sterowanie systemem (uzbrój, rozbrój, kasuj alarm itp.) w zakresie analogicznym 
dla sterowania z manipulatorów z uwzględnieniem uprawnień poszczególnych użytkowników.

− przekazanie  Zamawiającemu  wraz  z  dokumentacją  powykonawczą  instrukcji  obsługi,  instrukcji 
serwisowych, kopii  oprogramowania, niezbędnych interfejsów (zarówno do eksploatacji  systemów 
jak i serwisowania i programowania) oraz niezbędnych kodów.
Poprzez instrukcje obsługi Zamawiający rozumie instrukcje sporządzone w sposób umożliwiający 
bezproblemowe obsługiwanie systemów przez serwisantów, administratorów systemów oraz przez 
pracowników Zamawiającego, będących końcowymi użytkownikami systemów. 
Powyższe nie wyklucza obowiązku przekazania Zamawiającemu wszystkich instrukcji fabrycznych 
dołączonych do urządzeń i  sprzętów w budowanych i  zainstalowanych w trakcie prac będących 
przedmiotem zamówienia.

6. Kontrola jakości robót
Wszystkie  roboty  powinny  być  kontrolowane  w  trakcie  prowadzenia  i  po  zakończeniu  prac  w 

poszczególnych etapach.
 Wykonanie  przedmiotu  opracowania  musi  być  zgodne  z  projektem  wykonawczym  i  SSTWiOR,  a 

dokumentacja musi zawierać dokładne informacje o przebiegu tras kablowych, o lokalizacji poszczególnych 
urządzeń  oraz  zawierać  szczegółowe  opisy  połączeń  między  nimi,  karty  katalogowe  i  instrukcje 
zainstalowanych  urządzeń,  itp..  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  precyzyjne  udokumentowanie 
ewentualnych  odstępstw  od  projektu.  W  skład  dokumentacji  powykonawczej  musi  wchodzić  „Książki 
eksploatacji systemów”.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
1m układanych kabli,
1 szt. zainstalowanych urządzeń.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .

Odbiór systemów powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
- po wykonaniu inwentaryzacji sprzętu i okablowania na obiekcie,
- po demontażu urządzeń i okablowania
- po dostarczeniu na budowę materiałów, 
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- po wykonaniu okablowania systemów przed zakryciem,
- po montażu i podłączeniu urządzeń,
- po uruchomieniu oprogramowanych systemów.
- po zgłoszeniu przez Wykonawcę, Inspektorowi Nadzoru, pisemnej informacji o pomyślnym zakończeniu 

prób końcowych,
- po  przeprowadzeniu  dwu-trzy  tygodniowej  eksploatacji  próbnej  przed  przystąpieniem  do  odbioru 

końcowego robót.
Do eksploatacji próbnej Zamawiający przystąpi po dostarczeniu mu przez Wykonawcę zaktualizowanej 
dokumentacji, instrukcji obsługi systemów, instrukcji serwisowych i po przeszkoleniu osób wskazanych 
przez Inwestora dla prowadzenia eksploatacji.
Poprzez  instrukcje  obsługi  Zamawiający  rozumie  instrukcje  sporządzone  w  sposób  umożliwiający 
bezproblemowe  obsługiwanie  systemów  przez  serwisantów,  administratorów  systemów  oraz  przez 
pracowników Zamawiającego, będących końcowymi użytkownikami systemów. 
Powyższe  nie  wyklucza  obowiązku  przekazania  Zamawiającemu,  wszystkich  instrukcji  fabrycznych 
dołączonych  do  urządzeń  i  sprzętów  w  budowanych  i  zainstalowanych  w  trakcie  prac  będących 
przedmiotem zamówienia. 
Fakt  zakończenia eksploatacji  próbnej  poświadczają pisemnym protokołem, w którym odnotowuje się 
również potwierdzenie przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

Odbiór systemów powinien obejmować:
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie jakości połączeń,
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- sprawdzenie poprawności oprogramowania,
- sprawdzenie poprawności działania systemów,- sprawdzenie zasięgu urządzeń bezprzewodowych, pola 

działania czujników, pola widzenia kamer oraz parametrów obrazu wizyjnego,
- sprawdzenie poprawności rejestrowania obrazu i zdarzeń w systemach,
- sprawdzanie poprawności działania elementów podtrzymujących zasilanie urządzeń poprzez zmierzenie 

faktycznych czasów pracy układów SSWiN oraz TV dozorowej (CCTV) na zasilaniu awaryjnym,
- sprawdzenie poprawności integracji SSWiN z CCTV,
- sprawdzenie  poprawności  transmisji  sygnałów CCTV  oraz  do  NMM na  Ołowiance,  oraz  możliwości 

zarządzania systemem SSWiN z NMM
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzenie wydruków przedstawiających konfigurację oraz oprogramowanie urządzeń. 

Odbiór  materiałów  instalacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych 
materiałów  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z 
wystawionymi atestami wytwórcy.
Ponadto  wykonawca  ma  obowiązek  przekazania  Zamawiającemu  wszystkich  przedmiotów  i  urządzeń 
wchodzących  w  skład  kompletów  fabrycznych  poszczególnych  dostarczonych  elementów  wykonanych 
instalacji, a w tym wszelkich kluczyków do obudów, do regulacji elementów, ew. blokad, itp.

9. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  na  podstawie  umowy przekazanie  Zamawiającemu w pełni  sprawnego, 

przetestowanego, zgodnego z dokumentacją systemu.
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

PRZEBUDOWA  WNĘTRZ  BUDYNKU  MUZEUM  RYBOŁÓWSTWA  MIESZCZ ĄCEGO  SIĘ  W 

POEWANGELICKIM BUDYNKU KO ŚCIOŁA PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W HELU PRZY UL. BULWAR 

NADMORSKI 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ŻARU I 

BUDOWA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO 
ZWI ĄZANA Z PRZEBUDOW Ą WNĘTRZ BUDYNKU 

– MUZEUM RYBOŁÓWSTWA W HELU, PRZY UL. BULWAR 
NADMORSKI 2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. WSTĘP
  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót:

− montaż instalacji sygnalizacji pożaru

− montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego

1.2. Adres inwestycji

Muzeum Rybołówstwa w Helu, Bulwar Nadmorski 2, Hel

[dz. Nr ewid. 246 i 247, obręb ewidencyjny Hel, powiat Puck]

1.3. Inwestor

Narodowe Muzeum Morskie

Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk

1.4. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji 

robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1 a w szczególności :

Kod CPV - 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

Kod CPV - 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

Kod CPV - 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia

robót związanych z wykonaniem:

− montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru,

− montaż optycznych czujek dymu, detektorów zasysających,

− montaż gniazd dla czujek,

− montaż przycisków ręcznych ostrzegaczy pożarowych – ROP,

− montaż modułów kontrolno – sterujących i podłącznie do urzadzeń współpracujących,

− montaż elementów szafy dźwiękowego systemu ostrzegawczego

− montaż panelu strażaka

− montaż głośników DSO
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.6. Określenia podstawowe

− Centrala systemu – urzadzenie służące do analizowania sygnałów wysyłanych przez elementy pętlowe, 

wyświetlanie  informacji  użytkownikowi  systemu  o  swoim  stanie,  wskazywanie  dokładnego  miejsca 

wystąpienia  zagrożenia,  możliwość  obsługi  poprzez  panel  przycisków  oraz  w  zleżności  od 

zaprogramowanych kryteriów automatyczne uruchamianie urządzeń wykonawczych.

− Czujka optyczna dymu – służy do wykrywania pożaru w początkowych fazach jego powstania. Skłąda 

sięz zespołu detekcyjnego dioda – receptor – labirynt.  W przypadku dotarcia zadymienia do komory 

pomiarowej  światło  emitowane  przez  diodę  jest  odbijane  od  cząsteczek  i  docierając  do  receptora 

powoduje wejście czujki w stan alrmu.

− Detektor zasysający – służy do wykrywania pożaru poprzez zasysanie powietrza z atmosfery, poprzez 

otworki w rurze detekcyjnej, i poddaniu go analizie w komorze pomiarowej.

− Ręczny  ostrzegacz  pożarowy –  urządzenie  w formie  czerwonego  przycisku  z  szybką  jednorazowego 

użytku służące do manualnego poinformowania systemu o wystąpieniu zagrożenia.

− Moduł  wejścia/wyjścia  IO  –  urządzenie  służące  do  kontroli  i  sterowania  urządzeń  zewnętrznych, 

posiadający:

− bezpotencjałowe programowalne zestyki NO/NC

− wejścia kontrolne, które mogą monitorowac pracę innych urządzeń

− wskaźnik zadziałania – służy informowaniu o wzbudzeniu czujki montowanej w miejscach niewidocznych 

lub zakrytych – sufity podwieszane.

− Certyfikowane uchwyty – element montażowy okablowania wykonany ze stali galwanizowanej odpornej 

na wysoką temperaturę posiadające odpowiednie aprobaty techniczne stwierdzające taki fakt.

− Certyfikowane  kołki  –  kołki  ze  stali  galwanizowanej  odporne  na  wysoką  temperaturę  posiadające 

odpowiednie aprobaty techniczne stwierdzające taki fakt.

− Szafa DSO – zestaw urządzeń służących do rozgłaszania komunikatów o zagrożeniu za pośrednictwem 

głośników, w skład których wchodzi: sterownik DSO, wzmacniacz rezerwowy, konwerter światłowodowy, 

prostownik, bateria akumulatorów.

− Sterownik DSO – główne urządzenie sterujące DSO, zawiera w sobie wzmacniacz, przetwarza informacje 

cyfrowe na sygnał do głośników, zawiera konfigurację oraz wgrane komunikaty nadawane w trakcie 

zagrożenia, kontroluje uszkodzenie wszystkich obwodów.

− Wzmacniacz rezerwowy – urządzenie pełni funkcję rezerwowego wzmacniacza w przypadku uszkodzenia 

podstawowego.

− Głośnik DSO – urządzenie służące do nadawania komunikatów.

− Panel strażaka DSO – urządzenie oddalone od szafy DSO, dzięki któremu można bezpośrednio nadawać 

komunikaty oraz sterować systemem DSO.
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− Linia głośnikowa – tor elektryczny służący do przyłączenia do wzmacniacza głośników zainstalowanych w 

Obiekcie.  Linie  głośnikowe  systemów  DSO  powinny  być  wykonane  przewodami  o  odpowiedniej 

odporności ogniowej. Linia głośnikowa umożliwia przekazywanie sygnałów elektrycznych ze wzmacniacza 

do głośników w warunkach pożaru. Zastosowany system nośny linii musi posiadać odporność ogniowa 

nie  mniejsza  niż  odporność  linii  głośnikowej,  zapewniając  podtrzymanie  funkcjonowania  systemu 

kablowego w warunkach pożaru. Dla systemów DSO wymagany czas pracy w warunkach pożaru wynosi 

90 minut.

− Strefa głośnikowa - cześć obszaru pokrycia, do której informacja może być przekazywana oddzielnie. 

Kable  i  przewody  –  elementy  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce.

− E90  –  klasa  odporności  elementów  montażowych  okablowania.  Klasa  określa  czas,  przez  który 

okablowanie gwarantuje nieprzerwana dostawę energii w warunkach pożaru przez 90 minut. W skład 

elementów montażowych wchodzą przewody wraz z mocowaniami (korytka, uchwyty kablowe, kotwy).

− Zasilacz buforowy ppoż. - urządzenie służące do zapewnienia nieprzerwanej dostawy zasilaia 24VDC do 

urządzeń wchdzących w skład systemów SSP i DSO.

1.7. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami.

2. MATERIAŁY
  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Stosowane materiały i  urządzenia muszą być nowe, spełniające wyymagania jakościowe, o parametrach 

dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie muszą być wystawione, a 

także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz 

do  poprawnego  funkcjonowania  całej  instalacji.  Stosowane  materiały  i  urządzenia  winny  być  zgodne  z 

zestawieniem  materiałów  w  dokumentacji  technicznej  i  winny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodności.

Wykonawca może zastosować materiały inne niż w projekcie, na warunkach określonych w SIWZ, jednakże 

proponowane  materiały  zamienne,  pod  względem  technicznym,  muszą  być  równoważne  materiałom  i 

urządzeniom zaprojektowanym.

Wykaz  materiałów,  przedstawiony  w  dokumentacji  technicznej,  stanowi  integralną  część  niniejszej 

specyfikacji.

Ilości  do  wykonania  robót  elektrycznych  stosować  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  opisami 

technicznymi.
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2.2. Odbiór materiałów

Materiały wg wykazu należy dostarczyć na plac budowy wraz z atestami, świadectwami dopuszczenia i 

kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny zewnętrzne, a materiały z defektami wymienić.

Materiały i urządzenia przechowywać w zamykanych magazynach/pomieszczeniach (udostępnionych przez 

Inwestora), co jest warunkiem koniecznym zachowania gwarancji wyrobów, urzadzeń i aparatury.

3. SPRZĘT
 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  instalacji  kablowych,  montażu  elementów  systemów  winien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i  sprzętu, gwarantującego właściwą jakość 

robót:

− Wiertarki/młoty  udarowe  –  do  wywiercania  otworów  pod  kołki,  oraz  przewiercania  ścian  i  stropów 

wiertłem o średnicy około 20mm.

− Wkrętarki elektryczne

− Drabiny 

− zestaw któtkofalówek bądź telefonów do komunikowania się przy próbach związanych z badaniem kabli 

oraz elementów systemów.

− Miernik do standardowych pomiarów elektrycznych.

− Gaz testowy do badania sprawności czujek dymowych

− urządzenie do badania poziomów dźwięku oraz do pomiaru zrozumiałości mowy.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy i uzgodnione z użytkownikiem obiektu. Roboty 

mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanegon przez Kierownika 

Budowy.

Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 

przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robót.

Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego:

− elektronarzędzia,

− drabiny

− (rusztowania ramowe).

Sprzęt  powinien  być  obsługiwany  wyłącznie  przez  osoby  uprawnione  do  jego  użycia.  Przechowywanie 

sprzętu należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów (DTR, instrukcje eksploatacyjne, itp.).
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4. TRANSPORT
 

Materiały  przewidziane  do  wykonania  robót  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  z 

zachowaniem zasad kodeksu ruchu drogowego. Materiały należy zabezpieczyć przed przewróceniem oraz 

przesuwaniem w czasie transportu. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych 

należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  tych  urządzeń,  zastrzeżonych przez 

producenta.

W  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  aparatury  elektrycznej  i  urządzeń 

rozdzielczych  należy  przestrzegać  zaleceń  wytwórców,  a  w  szczególności:  transportowane  urządzenia 

zabezpieczyć  przed nadmiernymi  drganiami  i  wstrząsami  oraz  przesuwaniem się,  aparaturę  i  urządzenia 

ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.

Miejsce i sposób przechowywania sprzętu, urządzeń i materiałów transportowanych na plac budowy należy 

uzgodnić  z  użytkownikiem obiektu.  W czasie  przechowywania  sprzęt  powinien być  zabezpieczony  przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i  przed użyciem 

przez osoby do tego nieuprawnione.

 

5. WYKONANIE ROBÓT
 

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie z  umową oraz za jakość  zastosowanych 

materiałów i jakość wykonanych prac. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej, BHP oraz 

inne przepisy prawa, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca powienien zrealizawać:

- zapoznane sie z Obiektem.

- Ustalenia związane z organizacją wykonywania kolejnych etapów systemu,

- Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót montażowych,

- Przygotowanie pomieszczenie do składowania narzędzi i materiałów.

5.2. Trasowanie – przygotowanie tras kablowych

Trasa instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego powinna przebiegać 

bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.

W przypadku tras przewodu pętli dozorowych YnTKSY 1x2x1 równoległych do linii niskiego napięcia (230VAC 

50  HZ)  należy  zachować  odległość  minimum  30  cm,  ze  względu  na  możliwość  wystąpienia  zakłóceń 

elektromagnetycznych – lub zastosować przewód ekranowany – uziemiony w odpowiedni sposób (należy w 

akim przypadku dokonać obliczeń pod kątem pojemności  przewodu i czy jego dopuszczalna wartość nie 

zostanie przeroczona).

Okablowanie HDGs prowadzone natynkowo należy prowadzić w certyfikowanych korytkach, na drabinkach, 
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lub wykorzystując uchwyty i kotwy zgodnie z systemem E90 wg. Aprobaty Technicznej np. producenta BAKS.

Istnieje możliwość zamaskowania zainstalowanego przewodu korytkiem PCV.

Przewody HDGs prowadzone podtynkowo, w bruzdach, należy zakleić zaprawą o grubości minimum 5 mm. 

Podstawowe  rozprowadzenie  linii  kablowych,  zasilających  centrale  systemu  sygnalizacji  pożaru  i 

dźwiękowego systemu ostrzegawczego  z  rozdzielnicy elektrycznej sprzed przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu należy wykonać zgodnie  z  przepisami krajowymi oraz wytycznymi projektu wykonawczego wraz z 

aneksami.

Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy:

− wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów,

− wykonać otwory w ścianach dla przejść przewodów.

− Wykonać montaż okablowania oraz wykonanie obróbek estetycznych

5.3. Przejścia przez ściany i stropy

Wszystkie  przejścia instalacji  sygnalizacji  pożaru musza byc chronione przed uszkodzeniami.  Przejścia te 

należy wykonywać w rurkach ochronnych.

Wszystkie kable i przewody przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. należy zaizolować w klasie 

odporności takiej, jak element przez który przechodzą.

5.4. Montaż okablowania i zasilanie centralek

Szczegółowy  sposób  montażu  okablowania  (natynkowo  /  podtynkowo)  należy  ustalić  z  Inwestorem. 

Okablowanie  głośników  należy  wykonać  przewodem  HDGs  PH90.  Schemat  rozmieszczenia  okablowania 

został przedstawiony na rysunkach. Każda strefa głośnikowa ma 2 niezależne linie głośnikowe, dzięki czemu 

zapewniona  jest  ich  redundancja.  Takie  podłączenie  spełnia  wymagania  normy  PN-EN  60849:2001, 

zakładające, że uszkodzenie pojedynczej linii głośnikowej nie powoduje całkowitej utraty obszaru pokrycia. 

Wszystkie linie głośnikowe prowadzone są do miejsca montażu szaf DSO. Nie powinno się łączyć przewodów 

poza  głośnikami,  jednak  jeśli  zachodzi  taka  konieczność  połączenie  należy  wykonać  poprzez  metalową 

puszkę  elektroinstalacyjną  (z  ceramicznymi  zaciskami)  i  taki  fakt  wprowadzić  do  dokumentacji 

powykonawczej.

Kabel  montowane  natynkowo,  wykorzystując  system  montażu  wg.  aprobaty  technicznej  na  odporność 

ogniową E90. Trasy prowadzone w bruzdach należy zakryć warstwą tynku o grubości minimum 5 mm.

Przy prowadzeniu linii przez ściany i stropy należy wykorzystać w miarę możliwości istniejące przebicia przez 

te  elementy.  Tras  kablowych  nie  prowadzić  przez  przewody  kominowe  i  wentylacyjne  oraz  przez  belki 

stropowe. Instalację wykonać bez naruszania konstrukcji budynku.

Montaż  okablowania  oraz  zasilanie  centralek  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  projektu 

wykonawczego.
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5.5. Instalacja elementów systemów

Centralę instalacji  sygnalizacji  pożaru  należy  zamontować na  ścianie  w  taki  sposób  aby  wyświetlacz  i 

przyciski do obsługi były na wysokości wzroku (160-180 cm) w pomieszczeniu zaznaczonym na rysunku.

Czujki  optyczne dymu  należy  montować  w  miejscach  wskazanych  na  rysunkach,  zgodnie  z  DTR 

producenta  oraz  ze  specyfikacją  techniczną  PKN-CEN/TS  54-14.  W  przypadku  konieczności  odsunięcia 

detektora od sufitu należy skonsultować zmianę z projektantem. systemu.

Detektory zasysające  należy  montować  w miescach,  gdzie  nie  będą  kolidować  z  innymi  elementami 

aranżacji  oraz  będą mogły  swobodnie  oddawać nadwyżkę  powietrza  zasysanego  przez  rury  detekcyjne. 

Należy zastosować orurowanie z tworzywa sztucznego ABS (zalecane przez producenta systemu). Montaż rur 

należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi zasadami:

- Rury należy solidnie skleić klejem zalecanym przez producenta systemu.

- Wykonanie połączeń należy sprawdzić pod kątem wad.

- Nie należy stosować nadmiernej ilości kleju, ze względu na możliwość zmniejszenia przepływu rury. 

-  Otwory detekcyjne  należy  sfrezować większym wiertłem ażeby zmniejszyć  prawdopodobieństwo 

zapychania się (zgodnie z dtr producenta)

−Przed  montażem  podłogi  oraz  zaraz  po  montażu  jej  pierwszej  warstwy  należy  wykonać  próby 

detektorów potwierdzone protokołem.

Prowadzenie rury w szybie windowy lub wprowadzenie otworów należy skonsultować z dostawcą windy na 

etapie realizacji systemu. 

Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować w miejscach dobrze widocznych, na wysokości 135-160 cm. 

ROP nie może być przesłonięty przez żadne elementy aranżacji wnętrz.

Moduły sterująco-kontrolne należy montować w miescach, gdzie nie będą kolidować z innymi 

elementami aranżacji.

Zasilacz buforowy – montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR producenta.

Szafę  DSO należy  umiejscowić  w  miejscu  wskazanym  na  rysunku.  Na  etapie  realizacje  należy  ustalić 

miejsce instalacji Pulpitu strażaka DSO w pomieszczeniu ochrony. Zaleca się aby pulpit zainstalowany był w 

bezpośrednim sąsiedztwie centrali SSP.

Szafy DSO będą znajdować się w pomieszczeniu, które powinno spełniać następujące wymagania:

- dostęp do Szafy DSO i elementów obsługi powinien być ograniczony tylko dla autoryzowanego personelu,

- poziom tła akustycznego pomieszczenia centrali DSO nie powinien przekraczać 40 dB,

- w pobliżu nie powinno być źródeł zakłóceń elektromagnetycznych,

- powinno być nadzorowane czujkami dymu,
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- temperatura od -5°C do + 40°C; zaleca się, aby temperatura nie przekraczała +25°C,

- wilgotność względna od 25% do 90%,

 - ciśnienie powietrza od 86 kPa do 106 kPa,

Głośniki należy zainstalować na ścianie lub na suficie pomieszczeń przede wszystkim zgodnie z rysunkami i 

schematami załączonymi do projektu. Głośniki należy zamocować zgodnie z dokumentacją producenta przy 

użyciu  minimum 2  tulejek  rozporowych  stalowych  M8  i  wkrętów  do  metalu  M8.  Głośniki  powinny  być 

zainstalowane nie niżej niż na wysokości 2,3 m nad podłogą, jednak odległość górnej krawędzi głośnika od 

sufitu nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Ze wzlgędu na charakter Obiektu dopuszcza się montaż w inny 

sposób niż podany powyżej. Kable linii głośnikowej wejściowy i wyjściowy należy wprowadzić do wnętrza 

obudowy  głośnika  przez  oddzielne  przewidziane  do  tego  celu  otwory  w  górnej  części  głośnika  z 

zastosowaniem dławic gumowych. Zarobione końcówki przewodów podłączyć do kostki zaciskowej zgodnie z 

opisem,  przestrzegając  jednolitej  biegunowości  podłączenia  wszystkich  głośników.  Należy  uwzględnić 

wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte w DTR producenta.

Rozmieszczenie pozostałych elementów zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną oraz DTR producenta.

Sposób montażu i podłączenia elementów systemów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacjami 

techno-ruchowymi producentów.

5.6. Pozostałe wymagania

5.6.1.  Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu robót oraz unikać uszkodzeń bądź uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłem, kurzem.

5.6.2. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywał sprawny sprzęt

ppoż. na terenie prowadzonych przez siebie robót.

5.6.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę innych instalacji wewnątrz budynkowych, które znajdą się w obrębie jego 

działania.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 

Jakość  wykonanych  robót  montażowych  i  elementów  instalacji  powinna  odpowiadać  obowiązującym 

warunkom  technicznym  wykonania.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli 

prowadzonych robót.

Wszystkie elementy robót instalacji podlegają sprawdzeniu:

W zakresie SSP:

− zgodności z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,

− poprawności oznaczeń,

− kompletności wyposażenia,

− poprawności montażu przy braku widocznych uszkodzeń i błędów,

− należytego stanu izolacji kabli i przewodów oraz urządzeń potwierdzonego protokołami pomiarowymi,

− konfiguracji i rozruchu instalacji,

− weryfikacji arkusza sterowań systemu zgodnego ze scenariuszem zadziałania systemu,

− skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, potwierdzonej protokołami pomiarowymi,

− pomyślnego zakończenia prób funkcjonalnych obwodów i układów potwierdzonych protokołami.

− pomyślenego zakończenia prób zrozumiałości mowy.

W zakresie DSO należy sprawdzić czy:

-  w  momencie  przyjęcia  alarmu system DSO  przerywa  realizację  jakichkolwiek  funkcji  niezwiązanych  z 

ostrzeganiem,

-  po  włączeniu  podstawowego  lub  awaryjnego  (rezerwowego)  źródła  zasilania  system  jest  zdolny  do 

rozgłaszania w ciągu max 10s,

-  od zaistnienia stanu zagrożenia wynikającego ze zmiany położenia przekaźników strefowych SSP system 

jest  zdolny do rozgłaszania sygnału ostrzegawczego, nadawanego przez operatora lub automatycznie,  w 

ciągu max 3s,

- system jest zdolny do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych do jednego lub kilku 

obszarów jednocześnie, zgodnie z przyjętym sposobem alarmowania,

-  uszkodzenie  pojedynczego  wzmacniacza  lub  linii  głośnikowej  nie  powoduje  całkowitej  utraty  obszaru 

pokrycia,

-  uszkodzenie  pojedynczego  wzmacniacza  w  stojaku  aparatowym spowoduje  automatyczne  podłączenie 

wzmacniacza rezerwowego,

-  operator  systemu jest  w stanie  stwierdzić  na podstawie wskazań DSO prawidłowość działania  lub  nie 

działania systemu,

- sygnalizacja uszkodzenia nastąpiła w czasie nie dłuższym niż 100s.,

- przerwa w którejkolwiek linii strefowej spowoduje wyemitowanie sygnału o alarmie uszkodzeniowym,

- uszkodzenia występujące w DSO są przekazywane do SSP za pośrednictwem modułu kontrolnego.
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Wszystkie  pomiary  i  próby  elektryczne  mogą  wykonywać  jedynie  osoby  posiadające  odpowiednie 

uprawnienia SEP do 1kV.

6.1 Kontrola jakości materiałów

Urządzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i  przewody powinny  posiadać atest fabryczny lub 

świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

Dla przewodów i kabli stosowanych w ochronie przeciwpożarowej należy przedstawić certyfikat zgodności 

CNBOP.

6.2 Badania i pomiary pomontażowe

Dla przewodów pętli dozorowych należy przeprowadzić badanie ciągłości oraz rezystancji pętli i porównać ją 

z zaleceniami producenta systemu.

Wykonać obowiązujące badania urządzeń.  Po uruchomieniu i  zaprogramowaniu  systemu należy wykonać 

100% sprawdzenia elementów tego systemu.

Z wykonanych pomiarów i prób powinny być wykonane protokoły.

7. OBMIAR ROBÓT
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumenty 

przekazane  przez  zamawiającego  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w 

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

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz na podaniu rzeczywistych ilości użytych 

materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty umowne oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność 

wykonania  uzgodniona  będzie  w  trakcie  trwania  robót  pomiędzy  wykonawcą  a  inspektorem  nadzoru. 

Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami przedmiarowymi w kosztorysie inwestorskim, a 

ceny zgodne z kosztorysem ofertowym wykonawcy.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów muszą byc jednorodne i 

wykazywac zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie moga przekraczać dopuszczalnego 

poziomu tolerancji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku poszczególnych prób i pomiarów, jak 

również  wykonania  prac  zgodnie  z  dokumentacją  wykonawczą,  a  także  obowiązującymi  normami  i 

przepisami.

Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu  do ich ilości, 
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jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny roboty nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawcy  (i  Projektanta 

systemu).  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 

dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót,

− Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany w trakcie robót,

− Ważne świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodności zastosowanych elementów,

− Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,

− Protokoły i zaświadczenia z dokonanych pomiarów i prób montażowych, w tym:

− protokół z pomiarów ciągłości (oraz rezystancji dla przewodów pętli dozorowych)

− protokół ze sprawdzenia zadziałania wszystkich elementów detekcyjnych systemu oraz ze 

sprawdzenia funkcji kontroli i sterowania innych urządzeń współpracujących,

− protokół ze sprawdzenia działania DSO,

− Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, dokumentacje techniczno ruchowe, instrukcje,

− Instrukcje eksploatacji odbieranej instalacji oraz zainstalowanych na stałe urządzeń elektrycznych.

Ponadto Wykonawca przeszkoli wyznaczone przez Inwestora osoby, które będą obsługiwać systemy.

Przy odbiorach systemów należy stosować się do zapisów w niżej wymienionych dokumentach:

− System sygnalizacji pożaru: PKN-CEN/TS 54-14:2006 PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji 

pożarowej Część 14:"Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 

konserwacji."

− Dźwiękowe systemy ostrzegawcze: PN-EN 60849:2001 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
 

PKN-CEN/TS 54-14:2006 PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej; Część 14:"Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 60849:2001 – Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

PN-IEC 60364 (komplet) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Komplet

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcia znamionowe 0,6/1 kV

PN-92/01256.02 Znaki bezpieczeństwa
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wyposażenia mechanicznego – dźwigu związanych z realizacją projektu budowlanego „Przebudowy 
(modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa 
mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 
2”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
 -  wykonanie szybu dźwigowego samonośnego w konstrukcji stalowej 

- montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym  
- wykonanie obudów szybu dźwigowego 
- wykonanie zadaszenia dźwigu 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
Dział Grupa Klasa Kategoria  

45000000-7     Roboty budowlane  

 45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej  

  
45260000-7  

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  

   
45261000-4  

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty  

    45261200-6  
Wykonywanie pokryć dachowych i 
malowanie dachów  

   45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  

    45262400-5  
Wnoszenie konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej  

 45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach  

  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

   45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

    45311200-2  
Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych  

   45313000-4  Instalowanie wind i ruchomych schodów  

    45313100-5  Instalowanie wind  

 45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

  45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,  
Instrukcją dostawcy urządzenia, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne”. 
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1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w Specyfikacji OST Wymagania ogólne. 
Dźwig osobowy - jest to urządzenie mechaniczne służące do pionowego transportu osób. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2.  Podstawowe parametry windy i szybu windowego 

 
W budynku przewidziano dźwig osobowy, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, o napędzie elektrycznym, 
obsługującym poziom parteru, pietra, poddasza i III poziom wieży. 

Podstawowe parametry windy i szybu windowego: 
- winda o nośności 630 kg – 8 osób 
- kabina przelotowa 180°, przeszklona 
- drzwi teleskopowe, przeszklone, w obramowaniu ze stali nierdzewnej 
- prędkość podnoszenia 1 m/s 
- wymiary wewnętrzne kabiny (s x g x h) = 1100 x 1400 x 2100 mm 
- wymiary wewnętrzne szybu (s x g) = 1650 x 1770 mm 
- głębokość podszybia 1200 mm 
- wysokość nadszybia min. 3500 mm 
- winda elektryczna bez maszynowni, z szafą sterowniczą na poziomie poddasza obok drzwi wejściowych do 
windy  
- liczba przystanków – 4, w tym 2 (parter, piętro) przelotowe  
- wysokość podnoszenia 13,95 m 
- podszybie żelbetowe 
- szyb samonośny, przeszklony, konstrukcji stalowej, stężenia z lin stalowych 
- zadaszenie nadszybia daszkiem dwuspadowym pokrytym blachą tytanowo – cynkową. 
- dźwig dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych 
- automatyczny zjazd na parter w przypadku sygnały z centrali pożarowej 
- szyb ogrzewany grzejnikiem elektrycznym 
- tablica sterowa na poddaszu, obok drzwi wejścia do dźwigu 
Producent dźwigu dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną urządzenia, uzgodnioną z organem właściwej 
jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru 
technicznego. W toku uzgadniania dokumentacji technicznej ustalona będzie forma wykonywania dozoru 
technicznego. 
 

2.3.  Podstawowe parametry obudów szybu windowego 
 
Obudowa szybu przeszklona, ze szkła bezpiecznego. 
W poziomie parteru szyby p.poż. o odporności ogniowej EI 30, a ponad dachem budynku EI 60.  
Szyby zewnętrzne o podniesionym współczynniku przenikania ciepła.  
W miejscach przejścia szybu przez przegrody poziome (stropy) oraz na styku szybu ze ścianą wieży obudowa 
szybu z płyt OSB zabezpieczonych do stopnia NRO i obłożonych blachą tytanowo - cynkową. 
 
W obudowie szybu zastosowano trzy rodzaje szkła: 
- obudowa szybu w poziomie parteru szybą przezierną, pojedynczą, ze szkła ogniochronnego, o 

odporności ogniowej EI 30 (np. Contraflam lub innego równoważnego). Szyba zbudowana jest z dwóch 
tafli szkła bezpiecznego hartowanego, oddzielonych komorą z niepalnym żelem absorbującym energię 
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cieplną. Dla klasy odporności ogniowej EI 30 grubość szkła Contraflam lub innego równoważnego 
wynosi 16 mm.   

- obudowa szybu wewnątrz budynku, powyżej posadzki piętra szkłem bezpiecznym laminowanym, 
hartowanym, odpornym na uderzenia  

- obudowa szybu ponad płaszczyzną dachu szybą przezierną, zespoloną jednokomorową ze szkła 
ogniochronnego o odporności ogniowej EI 60 (np. Contraflam lub innego równoważnego) w połączeniu 
ze szkłem niskoemisyjnym np. Planitherm  lub innego równoważnego ze zwiększona izolacyjnością 
termiczna. Dla klasy odporności ogniowej EI 60 grubość szyby zespolonej wynosi 23 mm.  

W każdym przypadku szkło winno spełniać wymogi szkła bezpiecznego, odpornego na uderzenia. 
 

2.4.  Podstawowe parametry pokrycia szybu windowego 
 
Zadaszenie szybu: 
- pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej REINZINK lub innej  równoważnej  grub. 0,7 mm, na podwójny rąbek 

stojący,  
kolor grafitowy patyna; 

- warstwa rozdzielająca z maty strukturalnej; 
- płyta OSB-SF-B-3 (NRO) do zastosowań zewnętrznych grub. 25 mm; 
- rury stalowe kwadratowe (jak konstrukcja samonośna szybu) 
- przestrzeń wentylowana; 
- wełna mineralna λ=0,40 W/mK, grub. 22 cm; 
- konstrukcja z płatwii stalowych; 
- paroizolacja z folii; 
- sufit podwieszony systemowy gipsowo-kartonowy o odporności ogniowej REI 30. 
Współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody wynosi U=0,39 W/m2K < Umax=0,70 W/m2K 
 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego oraz wskazanego przez 
producenta urządzenia i odpowiednie rusztowania i drabiny. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcją producenta i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Urządzenia dostarczyć w oryginalnym opakowaniu 
producenta bezpośrednio na miejsce montażu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
 

5.1. Wymagania budowlane dla maszynowni dźwigu 
 
Dźwig elektryczny bez maszynowni 
 

5.2. Wymagania budowlane dla szybu dźwigowego 
 

- wymiary wewnętrzne podszybia żelbetowego 1650 x 1770 mm; 
- wymiary wewnętrzne otworu w stropie 1900 x 2020 mm; 
- głębokość podszybia 1200 mm; 
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- wysokość nadszybia 3500mm; 
- wewnętrzne powierzchnie ścian szybu powinny być gładkie, pomalowane, pionowe i prostopadłe do 

siebie, 
- oświetlenie szybu należy wykonać wykorzystując lampy kanałowe lub świetlówki 
- oświetlenie szybu winno składa się z punktów świetlnych rozmieszczonych w odległościach nie 

większych niż: 
- 0,4 m dla najniższej i najwyższej części szybu 
- 2 m pomiędzy poszczególnymi punktami świetlnymi 

- minimalne natężenie oświetlenia w szybie 50 Lx, z wyjątkiem nadszybia – 200 Lx 
- natężenie oświetlenia powierzchni przed szafą sterową na ostatnim przystanku poddasza min. 200 Lx 
- natężenie oświetlenia powierzchni przed drzwiami szybowymi przy posadzce min. 50 Lx 
- w podszybiu należy zainstalować gniazdo zasilające z bolcem 230V 
- w szybie należy zainstalować łącznik umożliwiający włączenie oświetlenia szybu dostępny z poziomu 

najniższego przystanku 
- przed drzwiami przystankowymi zapewnić natężenie oświetlenia 50 luxów 
- w nadszybiu należy wykonać wentylację grawitacyjną o przekroju min. 1 % przekroju poprzecznego 

szybu (min. 18 x 18 cm);  
- w nadszybiu nad siłownikiem zainstalować belkę montażową o udźwigu min 0,5 tony; 
- płytę podszybia i boki ścian żelbetowych pomalować farbą epoksydową do betonu zapewnić 

temperaturę minimalną +5 °C 
- elementy żelbetowe pomalować na kolor ciemny grafit 
- w podszybiu musi być zainstalowana drabinka zejściowa; 
- w szybie nie mogą być zainstalowane żadne urządzenia i instalacje niezwiązane z pracą dźwigu. 

Szyb dźwigu powinien spełniać wymagania normy PN-EN 81-2:2002 
 

5.3. Montaż dźwigu  

 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST „ Wymagania ogólne.” 
Montaż urządzenia poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania stałych 
kotew i łączników do montażu urządzenia dźwigowego zgodnie z instrukcją producenta.  
Szyb dźwigu powinien być wykonany z materiałów niepylących lub być zabezpieczone powłoką niepylącą. 
Zespoły napędowe dźwigu powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na 
konstrukcję budynku. Maszynownia dźwigu powinna być wyposażona w urządzenia umożliwiające podnoszenie 
elementów instalacji dźwigowych. W szybie dźwigowym można umieszczać wyłącznie urządzenia i przewody 
związane z pracą i konserwacją dźwigu. 
Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni, linowni oraz szyby dźwigów, 
w tym nadszybia i podszybia, określają przepisy o dozorze technicznym. 
 

5.4. Montaż obudów szybu dźwigowego 
 
Montaż obudów szklanych: 
- w ramkach stalowych z systemowymi uszczelnieniami spełniającymi wymogi szczelności ogniowej, 

termicznej i wodoszczelnej. 
Montaż szkła powinna być powierzona wyspecjalizowanej firmie i przebiegać w sposób zgodny z 
dopuszczającym dokumentem odniesienia (aprobata techniczna lub klasyfikacja ogniowa). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości prac obejmuje: 

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- brak uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń i trwałych zabrudzeń elementów dźwigu przed  

montażem i po montażu,  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSTOSOWANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU RATUSZA GŁÓWNEGO MIASTA GDAŃSKA  

DO STANDARDU UMOŻLIWIAJĄCEGO ZWIEDZANIE MUZEUM PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Jednostka podwykonawcza: Biuro Usług Projektowo – Inwestorskich „INWESTPOL” w Gdańsku 

SST 06.01. „Wyposażenie mechaniczne. Dźwig osobowy”  
 Strona 7 z 8 

- odchylenia wymiarowe zamontowanych elementów urządzeń sprawdzić według danych producenta,  
-  brak uszkodzeń elementów budynku stanowiących podłoże montażowe dla urządzeń w postaci ścian, 

stropów, schodów i balustrad, 
- sprawdzenie działania urządzeń wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego.  

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 1 szt. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną w  
 zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, robót zanikających  

i ulegających zakryciu – zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów  
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu – wbudowaniu urządzenia 
- odbiorowi końcowemu zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 
Dźwig objęty jest dozorem technicznymi i może być eksploatowany tylko na podstawie decyzji zezwalającej na 
jego eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. 
Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przed wydaniem decyzji, przeprowadza badania i wykonuje 
czynności sprawdzające, w szczególności: 
- sprawdza kompletność i prawidłowość przedłożonej dokumentacji, 
- dokonuje badania urządzenia poprzez sprawdzenie zgodności wykonania tego urządzenia z dokumentacją i  
 warunkami technicznymi dozoru technicznego, a także stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań, 
- przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach pracy w zakresie  
 ustalonym w warunkach technicznych dozoru technicznego dla poszczególnych rodzajów urządzeń, 
- przeprowadza badanie specjalne ustalone w dokumentacji projektowej urządzenia lub, w technicznie  
 uzasadnionych przypadkach, na żądanie organu właściwej jednostki dozoru technicznego. 
Na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, organ właściwej jednostki dozoru  
technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia, w której ustala formę dozoru 
technicznego, jaką będzie objęte to urządzenie. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne ustalenia  dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa za dostawę i montaż szybu dźwigowego samonośnego i dźwigu z obudową obejmuje: 
- dostarczenie szybu 
- dostarczenie urządzenia na miejsce zamontowania, 
- dostarczenie obudów 
- przygotowanie stanowiska pracy, 
- montaż i demontaż rusztowania, 
- montaż szybu samonośnego 
- montaż obudów i zadaszenia szybu  
- zamontowanie urządzenia dźwigowego w przygotowanym szybie windowym, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- podłączenie do zasilania, 
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- próby użytkowe i regulacje, 
- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł 
praw do żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów. 

- USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym.(Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późniejszymi 
zmianami ) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu. (Dz. U. z 2012, poz. 1468). 

 
Normy związane: 
PN-EN 81-1:2002   Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów 

 – Część 1: Dźwigi elektryczne 
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