
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
do zadania pn :‘ 

 
 Prace remontowo budowlane dla potrzeb  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy 
ul. Wejherowskiej 22  wraz z wyposażeniem  sali chemicznej w meble szkolne 

a. POM STOŁÓWKI  
b. REMONT WYZNACZONYCH POMIESZCZEŃ  

▪ POM NR 21  
▪ POM NR 117 
▪ POM NR 122I123 
▪ POM KOTŁOWNI I POM  GOSPODARCZE  
▪ WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ  POM WIATROŁĄPU-CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO  POZIOM 

PARTERU 
▪ LIKWIDACJA  PRZECIEKU W POMIESZCZENIU OBIERALNI /KORYTARZYKA  

c. REMONT  NAWIERZCHI  ZEWNETRZNYCH  
d. WYPOSAZENIE SALI CHEMICZNO FIZYCZNEJ W MEBLE SZKOLNE  

 
 

1.1. PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŚCICINIE. 

Dane ogólne 
1.1. Dane ewidencyjne opracowania 

•  Inwestor – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie 
84 – 241 Gościcino 
Ul. Wejherowska 22 

• Obiekt – Budynek szkolny 

• Adres obiektu 
84 – 241 Gościcino 
Ul. Wejherowska 22 

•  Opracowanie – zakres robót remontowych 

•  Branża – budowlana z częścią elektryczną i sanitarną  

•  Stadium – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
1.2. Podstawy opracowania 
a) Wytyczne inwestorskie 
b) Polskie Normy i przepisy budowlane 
c) Inwentaryzacja obiektu fotograficzna 
2.1. Przedmiot zadania (inwestycji) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych ...pn: 

Prace remontowo budowlane dla potrzeb  Samorządowej Szkoły Podstawowej Gościcinie, ul. 
Wejherowska 22 w zakresie  n/w branż  : 

1. Budowlanej  wewnętrznej (malarskie, posadzkowe, stolarskie ) 
2. budowlanej  zewnętrznej  ( dekarsko blacharskiei utwardzenie nawierzchni  ) 

3. Elektrycznej  
4. Sanitarnej  

Wykaz pomieszczeń  i lokalizacji zamówienia :  
 

  
1. POM STOŁÓWKI  

2. REMONT WYZNACZONYCH POMIESZCZEŃ  

▪ POM NR 21  
▪ POM NR 117 
▪ POM NR 122I123 
▪ POM KOTŁOWNI I POM  GOSPODARCZE  



 

▪ WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ  POM WIATROŁĄPU-CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO  
POZIOM PARTERU 

▪ LIKWIDACJA  PRZECIEKU W POMIESZCZENIU OBIERALNI /KORYTARZYKA  
3.REMONT  NAWIERZCHI  ZEWNETRZNYCH  
4,WYPOSAZENIE SALI CHEMICZNO FIZYCZNEJ W MEBLE SZKOLNE  

 
 

 

 
 

Wspólny słownik CPV  
 

KOD OPIS 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262520-2 Roboty murowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

39160000-1 

Meble szkolne  

 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania   czerwiec 2017 
Sporz. Danuta Czoska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

branża budowlana w zakresie  
▪ ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 
▪ likwidacja pęknięć ścian i sufitów, 
▪ i usunięcie  okładzin z masy tynkarskiej  na ścianach‘’Gramaplast’’ 
▪ zbicie tynku z zapr cem -wap 
▪ wykucie gniazd do osadzenia belek stalowych  
▪ wykucie ościeżnic  drewnianych i stalowych  
▪ demontaż  obudowy grzejnikowej  
▪ demontaż  desek bortnicowych  
▪ przebicie otworów drzwiowych  w ścianach  grub 1 /2 i 1 c  

przymurowanie scianek do ościeży  na zapr cem wap 
▪ uszczelnienie styków ościeżnic z murami , 
▪ odbicie tynków z zaprawy cem wap  
▪ zeskrobanie i zmycie farby z ścian i sufitów  
▪ przygotowanie powierzchni do malowania– sufity, 
▪  przygotowanie powierzchni do malowania – ściany, 
▪ demontaż karniszy 
▪ wykucie ościeżnic drzwiowych z profili PCV  
▪ rozebranie wykładziny ściennej 
▪ wykucia, przebicia związane z robotami remontowymi  
▪ osadzenie nadproży drzwiowych  
▪ osadzenie kratek wentylacyjnych  
▪ montaz  parapetów okiennych z blachy powlekanej wraz z wykonaniem spadków 

podokiennych  
▪ tynki cem wapienne kat III 
▪ osadzenie stolarki drzwiowej  wzmocnionej  pełnej  (np. typu PORTA POL- 

SKONE itp.) lub równoważne  
▪  
▪ osadzenie stolarki drzwiowej   dwuskrzydłowej  z naświetlem szklonej szybami 

bezpiecznymi   z zamkiem i samozamykaczem  
▪ Montaż  stolarki okiennj szklonej szybami zespolonymi   EI - 60 
▪ obudowa elementów  kontr.- słupy, piony itp.  płytami kartonowo gipsowymi 

wodoodpornymi 
▪ montaz systemowych ścianek działowych   z kształtowników CD  obitych 

obustronnie  płytami katronowo gipsowymi grub 12,5 mm płyty ognioodporne   - 
dwuwarstwowo z izolacja dzwiekochłoną z wełny mineralnej grub  80  

▪ naprawa powierzchni ścian poprzez wykucie zniszczonych elementów i 
wstawienie nowych z cegły  pełnej  z oczyszczeniem spoin  

▪ gruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym jednokrotnie, 
▪ gładzie z gipsu szpachlowego sufitów  - dwuwarstwowo , 
▪ gładzie z gipsu szpachlowego  na ścianach  - dwuwarstwowo, 
▪ malowanie farba emulsyjna  lateksową sufitów i ścian w kolorach jasnych – 

dwukrotnie, 
▪ malowanie farba olejna  dwukrotnie ścian z dwukrotnym  szpachlowaniem  



 

▪ uzupełnienie  malowania ścian  farba olejną wraz z dwukrotnym szpachlowaniem  
w obrębie prowadzonych prac związanych z wymiana stolarki uwaga 
kolorystyka  dostosowana do istniejącej), 

▪ malowanie farbą olejną   grzejników , rur ,krat  i innych elementów metalowych ,  
▪ obudowa  ążurowa grzejników z tarcicy  ( demontaż starych obudów  i montaż 

nowych  lakierowanych dwukrotnie lakierem bezbarwnych ) 
▪ malowanie farba olejna  powierzchni pełnych dwukrotnie z jednokrotnym  

szpachlowaniem  
▪ osadzenie kratek wentylacyjnych 
▪ montaz podestu w pom  Sali chemii i fizyki z tarcicy  grub 32 mm na legarach 

drewnianych wraz z ułożeniem  wykładziny podłogowej  dostosowanej do pom  
gabinetu chemii  i płyt OSB  grub 12 mm   

▪ Deski bortnicowe  dla sal dydaktycznych  o wym   ( 0,20 * 0,022   demontaż i 
ponowny montaż – prace związane z rem . 

▪ przeniesienie mebli ,wyposażenia  i wniesienie  po przeprowadzeniu prac 
remontowych  

▪ zabezpieczenie podłóg folią 
▪ mycie powierzchni posadzek, schodów, stopni, podstopni i innych elementów  
▪ prace porządkowe 
▪ wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja  

 
branża  elektryczna w zakresie 

 
▪ montaż gniazd instalacji komputerowej wraz z ułożeniem przewodów  w listwach  z 

profili PCV + pomiary 
▪ wymiana instalacji gniazd wtykowych, puszek, przełączników + przeniesienie gniazd 

na przeciwna stronę ściany  
▪ przebicia, wykucia bruzd, tynkowanie bruzd po przeprowadzeniu  inst. elektr. 
▪ sprawdzenie instalacji  
▪ korelacja instalacji elektrycznej  
▪ wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja 
▪ pomiary instalacji wraz z szkicami graficznymi  
 

Branża sanitarna  w zakresie  
 Roboty remontowe  wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych : 
 

1. demontaż umywalek  wraz z  podejściami odpływowymi i dopływowymi 
2. demontaż baterii umywalkowej 
3. wykonania  nowych podejść do urządzeń dopływowych i odpływowych (baterii, 

zlewu ,, zaworu czerpalnego, itp.) 
4. wykucia,przekucia ,zamurowania ,izolacja rur otulinami,tynkowanie bruzd  

 
5. Wymiana części  pionu   kanalizacyjnego z rur żeliwnych na PCV – likwidacja 

przecieku zw- po obieralni / korytarzyka  wraz z uszczelnieniami  i pracami 
towarzyszącymi  

6. wymiany rur   - instalacji sanitarnej związanej z pracami objętymi zamówieniem   
7. montażu zaworów odcinających i regulujących 
8.  demontaż i montaz  grzejników – prace związane z wymiana tynków + zład i 

napełnienie wody  
9. Wymiana  hydrantu wewnętrznego  wnękowego z węzem  na hydrant spełniający 

wymagania p.poż  
10. wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja 
11. próby i badania  

 
 
 



 

w tym : 
 

A. PRACE REMONTOWO BUDOWLANE POM STOŁÓWKI  

 

1. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2 

2. drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-
komorowymi szkło bezpieczne  

3. Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 

4. roboty towarzyszace przy wymianie drzwi - obróbka od strony  kuchni  
,szpachlowanie,gruntowanie i malowanie scian farba emulsyjna i olejna ( 
kolorystyka dostosowana do istniejacej w obiekcie 

5. narożniki ochronne  przy ościeżach i słupach 

6. Wymiana kratek wentylacyjnych 

7. Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, tynki 
cementowo-wapienne + gramaplast    

8. Ręczne zagruntowanie podłoża preparatemgruntujacym , dwukrotne, powierzchnia 
pionowa 

9. Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem gruntującym G, dodatkowa warstwa 

10. Wykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny głębokości 2 cm 

11. Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III 

12. Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-
krotne 

13. Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 
dodatek za każde dalsze malowanie 

14. Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2 

15. likwidacja pęknięć - wklejenie siatki  wraz z robotami towarzyszacymi 

16. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 

17. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 
3mm, stropy, podłoże z tynku 

18. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek 
za pogrubienie o 2·mm tynków stropów 

19. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 
3mm, ściany, podłoże z tynku 

20. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek 
za pogrubienie o 2·mm tynków ścian 

21. gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie  

22. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów 

23. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-
krotne 

24. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi 
do 50·mm, 2-krotne 

25. Zabezpieczenie podłóg folią 

26. demontaż + montaż  obudowy grzejników ażurowych   nowych z tarcicy  
lakierowanej dwukrotnie  



 

27. demontaz i ponowny montaż  listew osłonowych słupów  i przy drzwiach 

28. instalacja elektryczna 

29. instalacja elektryczna dostosowanie instalacji  do nowych potrzeb -podział  
wyłaczania na 2 sektory   i usprawnienie instalacji wg nowych  potrzeb 

30. wymiana hydrantu  wewnętrznego 

31. Demontaż hydrantu i osprzętu, hydrant ścienny Fi·25·mm - Szafka hydrantowa 
wnękowa z wężem 

32.  

33. Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowy, Dn·25·mm 

34. inne roboty towarzyszące 

 B. PRACE REMONTOWO BUDOWLANE WYZNACZONYCH POMIESZCZEŃ  

 
e. POM NR 21 
f. POM NR 117 
g. POM NR 122I123 
h. POM KOTŁOWNI I POM  GOSPODARCZE  
i. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ  POM WIATROŁĄPU-CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO  

POZIOM PARTERU 
j. LIKWIDACJA  PRZECIEKU W POMIESZCZENIU OBIERALNI /KORYTARZYKA  

  
Prace rem bud w pom  nr 21  

1. wykonanie zabezpieczeń  dla potrzeb remontu pomieszczenia 

2. Ściana szkieletowa akustyczna w systemie Knauf W·141 z okładziną obustronną 
1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną 
mineralną grub 24 cm , płyta GKF·12,5·mm, ognioodporna 

 3. Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na 
zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły 

4. Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie 
cementowej, grubości 1/2 cegły 

5. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla 
belek 

6. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych do I NP100·mm 

7. drzwi jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi 

8. Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 

9. roboty towarzyszace przy wymianie drzwi - obróbka od strony pomieszczenia i 
ciagu kom ,szpachlowanie,gruntowanie i malowanie scian farba emulsyjna i 
olejna ( kolorystyka dostosowana do istniejacej w obiekcie 
 10. Wymiana kratek wentylacyjnych 

11. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków 

12. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków 

13. Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-
krotne 

14. likwidacja pęknięć - wklejenie siatki  wraz z robotami towarzyszacymi 



 

15. Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne 

16. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku 

17. gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie  

18. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów 

19. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-
krotne 

20. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, 
Fi do 50·mm, 2-krotne 

21. Zabezpieczenie podłóg folią 

22. demontaż + montaz  obudowy grzejników z tarcicy ażurowych  lakierowanych 
dwukrotnie nowych 

23. instalacja elektryczna dostosowanie instalacji  do nowych potrzeb -podział  
wyłaczania na 2 sektory   i usprawnienie instalacji wg nowych  potrzeb 

 
 24. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków 

25. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków 

26. Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-
krotne 

27. likwidacja pęknięć - wklejenie siatki  wraz z robotami towarzyszacymi 

28. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku 

29. gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie  

30. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów 

31. Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne 

32. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-
krotne 

33. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, 
Fi do 50·mm, 2-krotne 

34. Zabezpieczenie podłóg folią 

35. demontaż + montaż  obudowy grzejników  nowych ażurowych lakierowanych 
dwukrotnie  
PRACE REM BUDOWL POM 122 I 123 

36. Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na 
zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły 

37. Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie 
cementowej, grubości 1/2 cegły 

38. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla 
belek 

39. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych do I NP100·mm 

40. drzwi jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi 

41. Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 



 

42. roboty towarzyszace przy wymianie drzwi - obróbka od strony pomieszczenia 
122/123 ,szpachlowanie,gruntowanie i malowanie scian farba emulsyjna i olejna ( 
kolorystyka dostosowana do istniejacej w obiekcie 

43. Wykonanie podestu  do ustawienia  pomocy dydaktycznych - stolików 
idygisterium i krzesełek  o wym ł dł ( 5,0 m   xszer  ok 1,40m    wys 16,5 cm ) + 
1,20 * 0,35 wym 16,5 cm   z ułozeniem wykładziny podłogowej dostosowanej do 
pom  gabinetu chemmi i fizyki   grub 2 mm  jednorodnej    z obramowaniem z 
katownika  z profili AL 

44. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków 

45. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków 

46. likwidacja pęknięć - wklejenie siatki  wraz z robotami towarzyszacymi 

47. Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-
krotnefarba lateksowa  

48. Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne 

49. Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku 

50. gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie  

51. gruntowanie preparatem wzmacniającym  1-krotnie - 

52. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów 

53. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-
krotne 

54. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i 
gazowych, Fi do 50·mm, 2-krotne 

55. Zabezpieczenie podłóg folią 

56. demontaż + montaz  obudowy grzejników  nowy azurowych lakierowanych 
dwukrotnie 

57. wykonanie nowych podejść do urzadzeń   - stolików z zlewami ,degisterium i 
wyposażenia gabinetu  chemiczno fizycznego   w inst wod - kan z robotami 
towarzyszacymi - obudowy  podejść i pionu  z wykuciem i zamurowaniem 
niezbędnych bruzd 

58. instalacja elektryczna dostosowanie instalacji  do nowych potrzeb -  
usprawnienie instlacji wg nowych  potrzeb  do  wyp gabinetu chemiczno 
fizycznego   - gniazda wtykowe i wyłączniki 

WYMIANA DRZWI WEW   Z PCV NA DRZWI O PROFILU  AL. /wiatrołap-ciąg 
komunikacyjny –parter kolor biały  

59. Wymiana stolarki drewnianej na  drzwi  aluminiowe z naświetlem  oszklone  
szybami bezpiecznymi  obustronnie   osadzanie na kotwach, z szybami 2-
komorowymi  z samozamykaczem 

60. obróbka od strony j wraz z uszczelnieniem i robotami towarzyszącymi od 
wewnątrz i zewnatrz wraz z robotami towarzyszącymi  z uwzg  miejscowej 
wymiany płytek ściennych   dostosowanych do istniejacych 

61. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 
0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, 
ściany 

62. wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja 

LIKWIDACJA   PRZECIEKU  /POM OBIERALNI  Ip. /korytarzyk 



 

63. usunięcie przecieku   strop  I - go piętra / pom obieralni i- korytarzyk- przekucia 
,zamurowania,tynkowanie miejsc,szpachlowania , malowanie wymiana 
podejścia i kratki ściekowej  wraz z uszczelnieniami  i robotami towarzyszacymi 

STOLARKA OKIENNA   i  DRZWIOWA EI  60 - KOTŁOWNIA  I POM  GOSP 

64. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2·m2 

65. Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2 

66. Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2·m2 

67. Drzwi   stalowe  EI 60   pom kotłowni , osadzanie na kotwach kolor  do 
uzgodnienia  z Inwestorem  

68. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 

69. Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na 
podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5·m2 

70. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 5·m2/miejsce 

71. Okna z profili AL z obróbką obsadzenia, okna  EI 60  jednodzielne, ponad 
1,0·m2, osadzanie na kotwach kolor biały  

72. Okna z profili AL  EI 60  z obróbką obsadzenia,  dwudzielne, ponad 2,5·m2, 
osadzanie na kotwach kolor biały  

73. obróbka od strony j wraz z uszczelnieniem i robotami towarzyszącymi 

74. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm- parapety okienne  

75. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 
0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, 
ściany 

76. wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja 
 

C  REMONT CZĘŚCI NAWIERZCHI  
 

1. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej 

2. Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12·cm 

3. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 

4. wywóz ziemi z korytowania 

5. utylizacja  ziemi z korytowania 

6. Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i 
zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 

7. Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm 

8. Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 
dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy 

9. Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 



 

10. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara 

11. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 

12. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV 

13. Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem  

14. Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej 

15. transport   płytek chodnikowych z rozbiórki 

16. regulacja  wsypów piwnicznych do wysokości posadownienia  nawierzchni wraz 
z malowaniem kraty  2650/1000 

17. uporządkowanie terenu  wraz z robotami towarzyszącymi 
 

D   WYPOSAŻENIE SALI  CHEMII I FIZYKI W MELBE SZKOLNE  
OPIS WYPOSAŻENIA  W MEBLE   SALI NR 122   
 

1. Dygestorium laboratoryjne szkolne/edukacyjne (przeszklone) wym. zewn. 1200x900x2100 mm  
(dł. x gł. x wys. )   gł. robocza blatu 700 mm, szer.1100 mm,  gr. 38mm.  Kpl 1  
Wysokość z maksymalnie podniesionym oknem 2500mm. 
Płyta robocza (blat) wykonany z litej ceramiki technicznej LTC wielkogabarytowej kwasoodpornej 
(montowanej na podłożu wodoodpornym) z  podniesionym dookoła obrzeżem.  
Blat usytuowany na wysokości 900mm od posadzki. 
Konstrukcja dygestorium blokowa -pełna, wykonana z płyt melaminowych obustronnie 
laminowanych z okleiną PCV 2 mm.  
Komora robocza (manipulacyjna)  z bokami przeszklonymi (szkło bezpieczne), tylna ściana 
wyłożona chemoodpornym polipropylenem. 
Szafka pod blatem dygestorium wentylowana grawitacyjnie, wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej o 

grubości 18 mm laminowanej obustronnie. 

Szafka wyposażona jest w półkę, oraz zamek patentowy. 

 

Układ wentylacji (przewietrzania) dygestorium tworzy system podwójnej tylnej ściany tzw. szczelinowy. 

Wyposażone w instalacje :  
- 2x gniazda el.  230 V 16A  klasy IP-65  
- sterowanie oświetlenia komory roboczej  
- 1 x ujęcie zimnej wody  (bateria lab.) wylewka na tylnej ścianie 
- 1x zlewik ceramiczny o wym. zewn. 300x145mm  
- lampa oświetleniowa klasy IP-65 
- okno na przeciwwagach – okienny system „Gregg” pozwalający 
   na ustawieniu okna w dowolnym położeniu /góra-dół/  i  
   zapobiegający niekontrolowanemu opadnięciu okna 
-  wentylator stropowy (montowany na dachu dygestorium) wydajność 690-1180 m3/h, poziom 
hałasu 48[dB(A)]   + wyłącznik wentylatora montowany na panelu podblatowym  
Sterowanie mediami na panelu instalacyjnym pod blatem roboczym. 
WYMAGANIA   wg  normy PN/EN 14175 
Deklaracja i znak CE 

2. Stół demonstracyjny-nauczycielski wym.2200x800x900mm  szt 1  
(dł. x gł. x wys. ) 
Blat lita ceramika techniczna wielkogabarytowa LCT z obrzeżem prostym. 

Stelaż stalowy z profilu stalowego 30x30mm, malowany proszkowo farbą epoksydową. 
Wyposażenie:  
- 1x zlew stalowy z instalacjami i baterią c/z woda 
- 1x szafka laminowana zlewozmywakowa instalacyjna 
- 1x szafka laminowana 600mm z 1 szufladą 
- 1x miejsce do siedzenia 
Wg normy PN-EN 13150     



 

Deklaracja zgodności i znak CE 
3. Stół uczniowski dwustanowiskowy wym. 1200x600x760 mm  szt 12  

(dł. x szer. x wys.)  
Blat laminat HPL  - z obrzeżem z PCV 2 mm (proste  nie podniesione) 
Bez szafek podblatowych ! 
Stelaż/konstrukcja stołu metalowa A -kształtna z profilu stalowego 30x30mm wzmocnionego, 
malowana proszkowo farbą epoksydową. 

4. Stół uczniowski dwustanowiskowy wym. 1200x600x760 mm   szt 3  
Stół ustawiony przy ścianie          (dł. x szer. x wys.)  

Blat laminat HPL  - z obrzeżem z PCV 2 mm (proste  nie podniesione) 
Wyposażenie stołu w baterie i zlew / zlew stalowy z instalacjami i baterią c/z woda/ 
Stelaż/konstrukcja stołu metalowa A -kształtna z profilu stalowego 30x30mm wzmocnionego, 
malowana proszkowo farbą epoksydową. 

5. Taboret laboratoryjny, siedzisko ze sklejki 
OPIS (CHARAKTERYSTYKA) BLATÓW ROBOCZYCH : 
1. Lita ceramika techniczna (LCT) jest spiekiem ceramicznym poddawanym długotrwałemu procesowi 
wypalania i szkliwienia (glazurowania) w temperaturze powyżej 1200°C.  
Glazura pokrywająca jego powierzchnię podnosi walory estetyczne i ułatwia utrzymanie blatu w czystości. 
Litą ceramikę techniczną charakteryzująca się : 
- wyjątkowa twardość powierzchni 

- wysoką odpornośią na kwasy (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) i zasady 
- wysoką odpornościa  na barwniki i rozpuszczalniki 
- wysoką odpornościa  termiczna i mechaniczna 
- wysoką odpornościa na zarysowania oraz ścieranie 
- odpornościa  na promieniowanie UV 
- bardzo niska nasiąkliwościa  

 
Blat z litej ceramiki technicznej montowanej  na podkładzie. Płyty (arkusze) ceramiczne łączone są 
chemoodporną fugą. Grubość płyt 8mm, grubość blatu z podkładem 38mm. Obrzeże ceramiczne proste 
lub podniesione. 

- kratownica montażowa stalowa (montowana na tylnej ścianie dyg.) dł.1100mm  
2. Blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego typu Aglodrom. 

Aglodrom jest materiałem złożonym w 95% z kwarcu naturalnego z dodatkiem w 5% 
żywicy poliestrowej. skład gwarantujący  bardzo dużą wytrzymałość na ścieranie i 
zarysowania, a pod względem twardości  

3,  Kolorystyka: 

Blat ceramiczny: biały  
Blaty Aglodrom (konglomerat) : jasny popiel nakrapiany 
Blat laminat, laminat HPL: jasny popiel (szary) 
Stelaże : jasny popiel RAL 7035  
Korpusy i fronty szafek : jasny popiel (szary)  

INNE WYMAGANIA  

- montaż, ustawienie i podłączenia do instalacji  
➢ gwarancja: 36 miesięcy 
➢ transport   wyposażenia   

 
 

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI  
 

1. rozebranie nawierzchni z pytek chodnikowych 
2. rozebranie  obrzeży trawnikowych i krawężnika  
3. rozebranie  nawierzchni z betonu 
4. korytowanie podłoża  na gł ok 25 cm  
5. wykonanie warstw podsypkowych i warstw odsączających  z kruszywa z zagęszczeniem 

podłoża   
6. ułożenie  kostki  brukowej  grub 6 cm   



 

7. ułożenie obrzeży trawnikowych na ławie betonowej  
8. ułożenie krawężnika  na ławie betonowj  
9. regulacja urzadzeń podziemnych  
10. regulacja  wsypów piwnicznych do wysokości posadownienia  nawierzchni wraz z malowaniem 

kraty  2650/1000 
11. wywóz materiałów porozbiórkowych  
12. utylizacja materiałów porozbiórkowych 
13. uporządkowanie poboczy – zieleni i krzewostanu  wokół  prowadzonych prac   
14. prace porządkowe i zabezpieczające    

 
Dodatkowe uwagi: 
Informacje dodatkowe  do przedmiotu zadania  
 

1. Deski bortnicowe  dla sal dydaktycznych należy uwzględnić w wycenie o wym   ( 0,20 * 0,022  dla 
obwodu ścian  z potrąceniem otworów   

2. Kątowniki aluminiowe  należy uwzględnić  w wycenie  z siatką  wtopione p/t   
 wykładzina  

• jednorodna o strukturze i wzorze przez na  całej grubości  

• homogeniczna 

• antystatyczna 

• wytrzymała  na ścieranie 

• odporna na wgniatanie grubość wykładziny min 2,0 mm antypoślizgowa -  Klasa użytkowa 34 
,Grupa T 

• gwarancja 5 lat 

• posiadanie ważnego certyfikatu 

• atest PZH, 

•  atest trudnopalności 
Wykładzina winna  być ułożona z wywinięciem cokołów na ścianie łączona sznurem 
spawalniczym dostosowanym do kolorystyki podłoża 
Kolorystyka  i wzornictwo uzgodnione  z Inwestorem  
cokoły wywinięte  na ściane  w wys do 10 cm na uprzednio przygotowanym podłozu  
 

Stolarka drzwiowa  wewnętrzna  wzmocniona  
 

- System przylgowy 
- Ramiak drewniany obłożony dwoma gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną - 

wypełnione warstwą  stabilizującą, powierzchnia zabezpieczona przed wycieraniem i 
działaniem środków chemicznych 

- Skrzydło drzwiowe  pełne i szklone  w kolorystyce dostosowanej  w obiekcie szkolnym 
- Dekoracyjne listwy aluminiowe 
- Zawiasy czopowe wkręcane 
- Zamek jednopunktowy wpuszczany patentowy  
- Klamka drzwiowa  
- Stolarka - szklona szybami bezpiecznymi  matowymi  

 

Ujęte w zestawieniu wyroby muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do 
stosowania w budynkach użyteczności publicznej.  

 

STOLARKA  OKIENNA  SZT 2  Z PROFILI  AL     EI 60  

STOLARKA DRZWIOWA  WEWNĘTRZNA- DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM  Z PROFILI 
AL. SZKLONA SZYBAMI ZEPOLONYMI BEZPIECZNYMI OBUSTRONNIE  Z SAMOZAMYKACZEM I 
ZAMKIEM PATENTOWYM – STOLARKA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA DLA BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – KOLOR BIAŁY SZT 1  



 

Ościeżnica i rama skrzydeł przeciwpożarowych okien  i drzwi  zewnętrznych  i wewnętrznych 
dwuskrzydłowych  oraz rama przeszkleń stałych /nieotwieranych/ systemu wykonane są z kształtowników 
aluminiowych z przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Środkowe komory 
kształtowników wypełnione są ognioodporną masą. Powierzchnie zewnętrzne kształtowników 
aluminiowych są pokryte poliestrowymi powłokami proszkowymi. Kształtowniki aluminiowe są przycinane 
w narożach ram ościeżnic i skrzydeł pod kątem 45º i łączone za pomocą narożników aluminiowych 
metodą zagniatania w prasie i klejenia. Inne połączenia kształtowników aluminiowych tj. słupków i 
porzeczek z elementami ościeżnic oraz szczeblin z pionowymi ramiakami skrzydeł, są wykonywane z 
zastosowaniem łączników mechanicznych metodą kołkowania. Wypełnienia ram skrzydeł drzwi oraz 
zespolonych przeszkleń stałych /nieotwieranych/ -szyby o klasie odporności ogniowej EI30. W ramach 
skrzydeł drzwi mogę być również montowane wypełnienia nieprzezierne w postaci układu warstwowego 
składającego się z: blachy stalowej /grubości 1,0 mm/, 2 warstw płyt grubości 2 x 12 mm, blachy stalowej 
/grubości 1,0 mm/. Szyby są mocowane i uszczelniane we wrębach skrzydeł przy użyciu aluminiowych 
listew przyszybowych oraz uszczelek. Zarówno uszczelki przylgowe (w dwóch rzędach – w ościeżnicy i w 
skrzydle) jak i przyszybowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM,. Ponadto w drzwiach 
stosowane są uszczelki pęczniejące pod wpływem wzrostu temperatury: (wokół obwodów szyb) oraz 
(wzdłuż dolnych brzegów skrzydeł). 

Okucia łączące drzwi stanowią zawiasy, produkcji firm:  np. GIESSE, FAPIM, DR HAHN lub MASTER.lub 
równowazne  Jako okucia zamykające są stosowane zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe, 
rolkowo-zasuwkowe lub zasuwkowe, z wkładkami profilowymi oraz z klamkami ze stali nierdzewnej, 
produkcji  np. firm BKS, ASSA, ABLOY i LOB. Lub równoważne  Drzwi są wyposażone w 
samozamykacze. 

 

 

 
  

Dodatkowe uwagi: 
 

1. Przedmiot zamówienia objęty będzie min  3-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia 
przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót. Przed złożeniem oferty 
wskazane jest, żeby Wykonawcy odbyli wizję lokalną 

2. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki 
towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. 
zastosowanie innych materiałów niż podane w  zamówieniu, pod warunkiem zapewnienia 
parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia , a także zachowania 
technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii 
wykonania. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne, ma obowiązek wskazać w 
swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce 
proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w opisie zamówienia. 

3. Przedmiar Zamawiającego jest materiałem pomocniczym, z którego Wykonawca może 
skorzystać, ale nie musi. Do kalkulacji ceny należy przyjąć wszystkie  niezbędne koszty  w 
tym prace przygotowawcze, porządkowe z myciem i zabezpieczeniem mebli i podłóg, i 
ubezpieczenie robót .,a także przenoszeniem mebli   

4. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie prac remontowych  tak by nie 
zakłócały pracy placówki szkolnej. 

5. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, 
rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry 
przypisane poszczególnym materiałom w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

6. Zamawiające do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych 
w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 7  do SIWZ dopisuje 
wyrazy ‘’ lub równoważny ‘’. 

 
 



 

 
2. Warunki prowadzenia robót 
− Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy. Wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. Zapewnić, w bezpieczny 
sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego podczas 
prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, 
uzyskać zezwolenia na dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i zaplecza budowy od chwili 
przejęcia placu budowy, zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy, ponosić 
koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków. W ramach 
zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie, wykonanie ogrodzenia placu 
budowy oraz zaplecza budowy, które powinno być pełne i estetyczne. Koszty organizacji, 
dzierżawy terenu, utrzymania, likwidacji będą stanowiły koszt Wykonawcy rozliczany w ramach 
kosztów ogólnych budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia)  

− Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym 
stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, 
biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie).  

− Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków 
transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 
jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię naprawy uszkodzeń należy 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

− Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości 
robót wykonywanych z tych materiałów.  

− Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, 
jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb.  

− Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

− Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru. Kierownik budowy zgłasza gotowość do 
odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku 
budowy.  

− Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, dokumentów 
potwierdzających wykonanie robót.  

− Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) 
stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń 
używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed 
ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy 
zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz 
projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po 
stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. 

− Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 
pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów 
stwierdzających jakość wbudowanych materiałów.  

− Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie 
realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  

− Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas 
usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

− W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – 
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny. 

− Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji 
technicznej, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 



 

− Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 
większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich. 

 
Uwaga ! 
 
Harmonogram prac  musi zapewniać: 
 
1. Etap  I  wykonanie  prac remontowo budowlanych   w pierwszej kolejności   roboty  
wewnętrzne  

2. Etap II    
a. wykonanie prac remontowo budowlanych   remont nawierzchni zewnętrznych 
b. wyposażenie Sali nr 122 w meble szkolne  

 

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE. 
2.1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianego remontu jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z przedmiarami robót oraz 
poleceniami Zamawiającego, a w szczególności Inspektora Nadzoru. 
2.2. Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże w terminie 2 dni teren do 
realizacji prac remontowych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno 
administracyjnymi. 
Ponadto przekaże wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w przedmiarach robót i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie wizji 
lokalnej na terenie objętym przedmiotem zadania W związku z powyższym cena ofertowa 
musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia w tym 
także koszty robót przygotowawczych, porządkowych, ubezpieczenia przedmiotu umowy itp.,. 
Wykonawca ponosić będzie skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie wynikających z 
nieuwzględnienia jakichś okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z 
powyższym od Wykonawców wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z 
przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie w terenie warunków wykonania i 
skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 
2.3. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny być wykonywane w 
porozumieniu z Zamawiającym, a w szczególności z administratorem obiektu, 
2.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont z materiałów i wyrobów budowlanych 
odpowiadających normom państwowym PN lub BN, ISO, albo świadectwem Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
2.5. Wykonane robót będą podlegały następującym odbiorom: 
- odbiorom częściowym 
a) dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania 
obiektu, 
b) dla części zakresu lub robót stanowiących zamkniętą całość, 
- odbiorowi końcowemu: 
Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
na piśmie nie później niż w ostatnim dniu zakończenia przedmiotu określonego w Umowie. 
2.6. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
a) ewentualne książki obmiarów – jeżeli były prowadzone 
b) dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną 
c) wyniki badań lub badań kontrolnych 
d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obsłudze znajdujących się w obiekcie urządzeń i 
instalacji 
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
2.7. Przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca 



 

zobowiązany jest do przestrzegania do przepisów BHP, p.poż, i ochrony środowiska. 
2.8. Podstawa płatności: 

 podstawą płatności jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia publicznego jest , 

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2.9. Wykonawca zagospodaruje, a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na własny 
koszt. 
2.10. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia prac 
remontowych. 
3. KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT. 
3.1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
techniczne w budownictwie – kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
bez ograniczeń, ,posiadać doświadczenie zawodowe,oraz być członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
3.2. Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
techniczne w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
3.3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 
4. MATERIAŁY. 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejsza specyfikacją muszą spełniać 
wymogi dotyczące spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów 
dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz 
Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów 
wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu 
i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 
lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym 
dokonywana jest ocena zgodności) 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w 
którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być wydane zgodnie z 
warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 
poz. 2041 z 2004r. 
Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Jeżeli opis przedmiotu określa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej na 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli 
będzie to wymagał badań przeprowadzonych przez nadzór inwestorski. Wybrany i 
zaakceptowany materiał nie może później być zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
5. KONTROLA JAKOŚCI. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazywanymi przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót 



 

- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót 
- metody zapewnienia przepisów BHP 
- wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikację 
- wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość 
wykonania robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli robót 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań i sprawdzeń 
b) część szczegółową : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie 
- rodzaj i ilość środków transportu 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich wartości 
- sposób i procedurę pomiarów i badań 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości. 
1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i 
wykonaniu, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może żądać od 
wykonawcy przeprowadzeniu badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadawalający. 
4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
5. Minimalne wymagania, co zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, inspektor 
nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny. 
6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 
i sprzęt posiadają ważna legitymacje lub świadectwo dozorowe. 
7. inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
magazynowych placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiałów, a 
także ich badań. 
8. W przypadku wykonywania badań, próbki będą pobierane losowo. 

6. DOKUMENTY BUDOWY. 
 Protokół przekazania terenu do realizacji przedmiotu umowy 
 uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakości o harmonogram 

robót 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów robót 
 przebieg robót, problemy, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta 
 data wstrzymania robót z podaniem przyczyny 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych 
 wyjaśnienia i uwagi kierownika budowy 
 dane dotyczące materiałów, oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 
 inne istotne informacje o przebiegu robót 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, zostana przekazane 

w formie pisemnej będą przedłożone inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się . 
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7. NORMY. 
Podstawa norm lub ich źródła, dotyczące wykonywania poszczególnych asortymentów robót, 
podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z demontażem stolarki otworowej,rozbiórki,instalacji wod kan  oraz innych prac 
rozbiórkowych przy remoncie budynku Samorządowej szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. 
Wejherowskiej 22 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji zadania. 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
II. 3.1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 
Warunki ogólne. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające. 
b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 
dokumentacją. ST, i poleceniami inspektora nadzoru 
1. Przepisy szczegółowe 
a) Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) 
b) Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy 
używać: 

 młoty ręczne, łomy, łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie 
na istniejące konstrukcje 

 ręczne usuwanie gruzu z uwagi na utrudniony dostęp na połaci dachu 
2. Wykonanie robót. 
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza się palenia 
usuwanych odpadów. 
Odbiór robót: 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę 
robót. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Przepisy związane: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 
- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
 
 
I. WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA. 
 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych przy remoncie   budynku  Samorządowej Szkoły Podstawowej w 
Goscicinieprzy ul. Wejherowskiej 22 



 

 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zadania. 

 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
 

3.1. Demontaż  
o Demontaż  - wykucie ościeżnic drzwiowych  
o Demontaż stolarki okiennej  drewnianej i z profili PCV  
o Demontaż obudowy grzejnikowej   
o skucie licowania ścian z płytek glazurowych 
o Wykucie kratek wentylacyjnych 
o roboty rozbiórkowe  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - remontem wyznaczonych 

pomieszczeń  
o Demontaż tablic,lamp 
o Demontaz urządzeń sanitarnych,podejść i rurociągów ,Itp.  
o Wywóz gruzu  wraz z utylizacją \ 
o Rozbiórka nawierzchni  betonowej oraz  nawierzchni z płytek chodnikowych  

 
 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 
 

Warunki ogólne. 
 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające. 

 
b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 

dokumentacją. ST, i poleceniami inspektora nadzoru 
 
1.  Przepisy szczegółowe      
 

a) Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) 
 

b) Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy 
używać: 

▪ młoty ręczne, łomy, łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na 
istniejące konstrukcje 

▪ ręczne usuwanie gruzu z uwagi na utrudniony dostęp na połaci dachu 
 

2. Wykonanie robót. 
 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza się palenia usuwanych 
odpadów.  
 
Odbiór robót: 
    
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. 



 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. 

 
 

Przepisy związane: 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  

Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 
- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 

 
02 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE,GŁADZIE GIPSOWE 
CPV 45262521-9, CPV 45450000-6, 45432210-9 
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I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich i okładzin z płyt g-k w 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji zadania. 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Przedmiar robót obejmuję następujące prace: 
- Przedmiar robót przewiduje do wykonania wewnątrz budynku na istniejących tynkach 
cementowo – wapiennych gładzi z masy szpachlowej wewnętrznej. 
- Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo gipsowych ognioodpornych dwuwarstwowo  z izolacja 
dźwiękochłonną  z wełny mineralnej grub 8 cm  obudowy pionów płytami systemu typu G-K na profilach 
stalowych lub 
drewnianych np. wg aprobaty technicznej ITB AT-15-4638/200) 
- zbicie tynków 
- Wykonanie tynków cem wap kat III 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH 
/GŁADZI/. 
Warunki ogólne. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych ,izolacyjnych i okładzinowych 
powinny być zakończone wszystkie roboty remontowe pokrycia dachowego, roboty dekarskie , 
zamurowania i przebicia, osadzone ościeżnice drzwiowe. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5o C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0o C. Należy również unikać wystawiana tynków 
na długotrwałe działanie promieni słonecznych w okresach letnich. 
Przygotowanie podłoża. 
a) Istniejące tynki cem. – wap. sprawdzić pod kątem ich przyczepności do podłoża przez 
opukiwanie, fragmenty nie związane z podłożem należy skuć. 
c) Podłoże pod gładzie gipsowe należy oczyścić z kurzu, usunąć plamy z rdzy i innych substancji 
tłustych. 
d) Wypełnić bruzdy, ubytki, odkute tynki, rysy – masą szpachlową. 
e) Przed przystąpieniem do nakładania masy szpachlowej całość podłoża należy zagruntować. 
Materiały do wykonywania tynków. 
Masa szpachlowa wewnętrzna biała, przeznaczona do prac remontowych, wykończeniowych i 
dekoracyjnych w budownictwie, szczególnie zalecana do wykonywania tynków na gładko, 
służąca do napraw uszkodzonych tynków cementowo – wapiennych wewnątrz budynków, 
służąca jako wypełniacz bruzd i ubytków. Omawiana gładź musi spełniać wszystkie 
wymagania norm przedmiotowych lub posiadać dopuszczenie do stosowania na podstawie 
świadectwa ITB. 



 

Odbiór tynków: 
a) Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót należy odebrać podłoże, które powinno być 
przygotowane zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami. 
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b) Masa szpachlowa wykonana z gotowego produktu odpowiadającego wymogom norm 
przedmiotowych lub dopuszczona do stosowania świadectwem ITB. 
c) Do odbioru zakończonych robót tynkarskich wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
wszystkie dokumenty wymagane Prawem Budowlanym potwierdzające zastosowanie 
odpowiednich materiałów, posiadających aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności oraz 
protokoły odbiorów częściowych – technologicznych (między innymi ze sprawdzenia 
przygotowania podłoża). 
d) Przy odbiorze tynków – gładzi należy sprawdzić: 
- wykonanie tynków za pomocą oględzin zewnętrznych (barwa, faktura) 
- gładkość powierzchni oraz brak pylenia przy potarciu tynku ręką 
- sprawdzenie grubości tynku na 5 próbkach 2x2 cm (podłoże odsłonięte, ale nie 
naruszone) 
- przyczepność do podłoża przez jego opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym 
- przyczepność między warstwową oraz odporność tynku na uszkodzenia mechaniczne 
(przy pomocy młotka Bernonniego metodą kwadracikowania) 
- jakość wykończenia tynków na narożach, ościeżach, stykach przy szczelinach 
dylatacyjnych – wzrokowo oraz przez pomiar powierzchni krawędzi zgodnie z PN-70/B- 
10100. 
Normy: 
- PN –70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- BN-72/8841-18 roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w 
zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
 
 

03 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STOLARKA DRZWIOWA I 
CPV 454.211 25 – 6 
CPV 28.121.210 - 4 

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji zadania. 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
3.1. Demontaż okna 
- Wykonanie 

Demontaż ościeżnic– materiał nie do odzysku 
3.2. Nowa stolarka  
- Wykonanie 

Wykonanie i montaż stolarki otworowej parametrach o 
następujących parametrach 
a)Kształt, podziały i detale  wg normatywnych warunków technicznych  
b) szyba zespolona bezpieczna  matowa 
e)Klamki i okucia w kolorze stolarki stalowe 
wymagania zgodne z zał nr 7 do SIWZ 

- System przylgowy 



 

- Ramiak drewniany obłożony dwoma gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleina -
wypełnione warstwa  stabilizujaca  ,powierzchnia zabezpieczoną przed wycieraniem i 
działaniem środków chemicznych 
Skrzydło drzwiowe  pełne i szklone  w kolorystyce dostosowanej  w obiekcie szkolnym  

- Dekoracyjne listwy aluminiowe 
- Zawiasy czopowe wkręcane 
- Zamek jednopunktowy wpuszczany patentowy  
- Klamka drzwiowa  
- Stolarka - szklona szybami zespolonymi  bezpiecznymi - matowymi  

Obudowy grzejnikowe  
Obudowy grzejników  z tarcicy sosnowej  klejonej warstwowo  lakierowanej lakierem  dostosowanym do 
budynków użyteczności publiczne . 
Obudowy- wyroby  dostosować do   obudów  wykonanych we wcześniejszym etapie  

Ujęte w zestawieniu wyroby muszą posiadając wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do 
stosowania w budynkach użyteczności publicznej,  
 
II. WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU I ODBIORU STOLARKI. 
Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy wyrobów stolarskich polega m.in. na ocenie jakości dostarczonej stolarki 
budowlanej, w ramach którego należy sprawdzić zgodność wymiarów, jakość materiałów, z 
których stolarka budowlana została wykonana. Należy sprawdzić prawidłowość wykonania z 
uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność skrzydeł i elementów ruchomych 
oraz funkcjonowania okuć. W normach przedmiotowych dopuszcza się odchyłki wymiarów 
głównych, szczegółowych, luzów (skrzydeł i elementów ruchomych) 
Jakość materiałów stosowanych do wyrobów stolarki budowlanej. 
▪ a) Drewno użyte do wykonania stolarki drzwiowej (powinno odpowiadać normom stolarka zalecana  

np. typu PORTA POL- SKONE itp.) lub równoważne  
 
państwowym lub świadectwom ITB. 
b) Materiały do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod względem jakości 
normom państwowym. 
c) Okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectwom ITB. 
Zasady wbudowywania i odbioru stolarki otworowej 
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a) Dokładność wykonania ościeży – zgodna z wymaganiami wykonania robót murowych. 
Odległość między punktami mocowania ościeży – max 75 cm, a max odległości od naroży 
ościeży – nie większe niż 30 cm. 
b) Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu mocować za pomocą kotew lub haków 
osadzonych w ścianie, lub do klocków drewnianych, zabezpieczonych przed korozją, 
osadzonych uprzednio w ościeżu. Ościeżnice takie powinny mieć zabezpieczone 
powierzchnie od strony muru. 
c) Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem ściany a ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie 
materiałem izolacyjnym (najlepszym do tego typu zastosowań są pianki poliuretanowe) 
odpowiadającym normie lub świadectwu ITB. 
d) Wbudowanie ościeżnicy w ściany działowe – ościeżnicę montować do listew drewnianych lub 
profili nośnych systemu wykonania ścianki działowej za pomocą wkrętów 
e) Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej usytuowanie w pionie lub w poziomie. 
4. Przy odbiorze stolarki należy sprawdzić czy uszkodzeń nie wykazuje powłoka malarska, i czy 
są prawidłowo zamontowane uszczelki i okucia. 
5. Normy – PN –88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Zastosowane do realizacji powyższych robót materiały muszą posiadać aktualne Aprobaty Techniczne 
oraz 
aktualne Atesty Higieniczne 
Okucia umożliwiające funkcje: uchylno-rozwieralne z możliwością mikrorozszczelniania. Parametry 
techniczno 



 

– użytkowe w aprobatach technicznych wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 
„METALPLAST” 
Szyby w drzwiach powinny spełniać wymagania PN-97/B-13073 
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
 
 
 C D   STWiOR -        SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
STOLARKA BUDOWLANA  OKIENNA i DRZWIOWA Z PROFILI  AL. 
 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące realizacji robót wymiany stolarki okiennej  KOLOR BIAŁY I  stolarki drzwiowej z profili  AL. 
szklonych obustronnie szybami zespolonymi  bezpiecznymi z samozamykaczem i dwoma zamkami 
patentowymi  KOLORYSTYKA  NAWIĄZUJACA DO ISTNIEJACEJ W OBIEKCIE  DO 
UZGODNIENIA Z  ZAMAWIAJACYM  
 

STOLARKA  OKIENNA  SZT 2  Z PROFILI  AL     EI 60  

STOLARKA DRZWIOWA  Z PROFILI AL.  Z NAŚWIETLEM  SZKLONA SZYBAMI BEZPIECZNYMI Z 
SAMOZAMYKACZEM   - KOLOR BIAŁY  

Ościeżnica i rama skrzydeł przeciwpożarowych okien  zewnętrznych  dwuskrzydłowych  oraz rama 
przeszkleń stałych /nieotwieranych/ systemu wykonane są z kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Środkowe komory kształtowników wypełnione są 
ognioodporną masą. Powierzchnie zewnętrzne kształtowników aluminiowych są pokryte poliestrowymi 
powłokami proszkowymi. Kształtowniki aluminiowe są przycinane w narożach ram ościeżnic i skrzydeł pod 
kątem 45º i łączone za pomocą narożników aluminiowych metodą zagniatania w prasie i klejenia. Inne 
połączenia kształtowników aluminiowych tj. słupków i porzeczek z elementami ościeżnic oraz szczeblin z 
pionowymi ramiakami skrzydeł, są wykonywane z zastosowaniem łączników mechanicznych metodą 
kołkowania. Wypełnienia ram skrzydeł drzwi oraz zespolonych przeszkleń stałych /nieotwieranych/ -szyby 
o klasie odporności ogniowej EI30. W ramach skrzydeł drzwi mogę być również montowane wypełnienia 
nieprzezierne w postaci układu warstwowego składającego się z: blachy stalowej /grubości 1,0 mm/, 2 
warstw płyt grubości 2 x 12 mm, blachy stalowej /grubości 1,0 mm/. Szyby są mocowane i uszczelniane 
we wrębach skrzydeł przy użyciu aluminiowych listew przyszybowych oraz uszczelek. Zarówno uszczelki 
przylgowe (w dwóch rzędach – w ościeżnicy i w skrzydle) jak i przyszybowe są wykonane z kauczuku 
syntetycznego EPDM,. Ponadto w drzwiach stosowane są uszczelki pęczniejące pod wpływem wzrostu 
temperatury: (wokół obwodów szyb) oraz (wzdłuż dolnych brzegów skrzydeł). 

Okucia łączące drzwi stanowią zawiasy, produkcji firm:  np. GIESSE, FAPIM, DR HAHN lub 
MASTER.lub równowazne  Jako okucia zamykające są stosowane zamki wpuszczane zapadkowo-
zasuwkowe, rolkowo-zasuwkowe lub zasuwkowe, z wkładkami profilowymi oraz z klamkami ze stali 
nierdzewnej, produkcji  np. firm BKS, ASSA, ABLOY i LOB. Lub równoważne  Drzwi są wyposażone 
w samozamykacze 
 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.  
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów wykonawstwem i 
wykończeniem robót wymiany stolarki okiennej .  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3 Zakres robót :  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki  okiennej PCV  



 

1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową.  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 4.  
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach 
oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. 
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom 
technicznym.  
2.1. Stolarka okienna winna posiadać następujące dane techniczne okien:  

− profil  AL. zakwalifikowanego do   
                            materiałów niezapalnych, wewnątrz wzmocnienie z kształtownika stalowego;  

− szyba zespolona float 4-16-4 , ( wymagany współczynnik K= 1,0 )  
   − współczynnik izolacyjności akustycznej okna o min. Rw = 31 dB  

− funkcja – skrzydła stałe ,  
− kolor biały;  
  

2.2. Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,  
2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz,  
Zastosowany system profili winien uwzględniać normy obciążeń wiatrem wg PN-77/B02011, 
dopuszczalnych ugięć elementów okna, charakterystyki wytrzymałościowej stalowych kształtowników 
wzmacniających oraz spełniać warunki zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłową 
infiltrację powietrza.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.  
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać 
przyjętej technologii. Mieszanie zaprawy odbywać się będzie na miejscu przy pomocy mieszadła 
elektrycznego.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.  
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 
przepisami o ruchu drogowym.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Rozbiórka stolarki okiennej i parapetów należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi  
prostych.  
5.2 Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco.  
5.3 Dokładnie oczyścić ościeża , zaszpachlować ewentualne ubytki i nierówności.  
5.4 Montaż ościeżnic:  

- wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie  
  sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu  
  zasady równych przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm,  
- po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać  
   szczelina odpowiedniej wielkości . W otworze bez węgarka montować w taki  
   sposób, aby szczelina na górze miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po  
   bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. Przy otworze z węgarkiem większy  
   luz, w granicach 15-20 mm, wykonać w górnej części ościeżnicy. Ościeżnicę  
   wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł okna.  
- ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej wg      
  technologii producenta.  

 
5.5 Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano  
wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze  
szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął  
obciąć nożem.  
5.6 Wykończenie robót należy uzgodnić z inwestorem  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  



 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
6.1 Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.  
6.2 Wymiary stolarki okiennej i części składowe.  
6.3 Zgodność z dokumentacją techniczną.  
6.4 Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w  
płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.  
6.5 Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.  
6.6 Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych - spadek  
6.6 Dokładności robót szpachlarskich i malarskich.  
6.7 Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.  
6.8 Zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8  
Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji 
są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.  
Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem 
zamówienia.  
7.1 Jednostki obmiarowe:  

1 m2 – powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży.  
1 m - długości parapetów  
1 m2 - powierzchnia parapetów zewnętrznych  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9.  
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3  
W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych 
i zewnętrznych. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym 
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem danych technicznych wg pkt.2.0 oraz wg 
zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej 
Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
10.1 Normy  
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach  
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.  
Wymagania.  

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i  
Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary  
Laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych  
elementów budowlanych  
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i i  
Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.  
Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i  
transport.  
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów  
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania  
i badania.  
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone .  
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  
AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  



 

(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.  
10.2 Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy 
budowlane” wydanie ITB – 2003 rok 
 

04 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8, 45442110-1, 45442120-4 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SSP Gościcino 
I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji zadania. 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
3.1. Gruntowanie tynków 
- Wykonanie 

Gruntowanie tynków preparatem gruntującym 
3.2. Malowanie ścian i sufitów 
- Wykonanie 

Malowanie pierwsza warstwa – farbą emulsyjną odporną na ścieranie np. lateksowa lub równoważna 
Malowanie druga warstwa – farba emulsyjna odporna na ścieranie np. lateksowa lub równowazna 
Malowanie farbą olejną lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem 
Malowanie farbą olejną  powierzchni drewnianych  dwukrotnie 
Malowanie farba olejna elementów metalowych ( rury,i inne elem ) 

dwukrotnie ) 
2/ Kolorystyka – kolor do uzgodnienia z Inwestorem ( kolory pastelowe) 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
MALARSKICH. 
Warunki ogólne. 
a) Roboty malarskie wewnątrz budynku należy wykonać na podłożu: 
- na podłożach tynkowych 
b) Przed przystąpieniem do malowania należy: 
- roboty malarskie należy wykonać na podłożach tynkowych odpowiadającym wymaganiom 
z punktu „tynki wewnetrzne” 
c) Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby  lateksowej lub równoważnej nie większa 
niż 10 %. 
d) Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych i instalacyjnych, 
e) Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5o C (w ciągu doby nie 
może nastąpić spadek temperatury poniżej 0o C) i nie wyższej niż 22o C. 
f) W czasie wykonywania robót malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych należy: 
- sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami lub 
świadectwami dopuszczenia) 
- sprawdzić wilgotność przygotowanego podłoża pod malowanie 
- sprawdzić stopień i jakość wykonania tynków 
- sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich 
g) Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
- gładki i równe tzn. bez „raków” betonowych, zacieków zaprawy, lub mleczka 
cementowego, kawern 
 
- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie 
wykruszające się, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień. 



 

- czyste, tzn. bez plam, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby należy je 
usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać wodą). 
- dostatecznie suche. 
- na chłonnych podłożach zastosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną w 
stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. Powierzchnie chłonne można też gruntować emulsyjnymi farbami 
podkładowymi ograniczającymi chłonność podłoży (np. UNICRYL) lub równowaznymi 
h) Wymagania odnośnie powłok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi: 
- powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, także na reemulgację. Powinny dawać 
aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 
- nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. 
Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz 
widocznych łączeń i poprawek. 
- ni e powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
- Barwy powłok muszą być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z 
wzorcem producenta farb. 
Odbiór robót malarskich wewnętrznych. 

 Ocena powłok zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami. 
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
Roboty zanikowe zgłaszać do odbioru 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustalenia 
 
05  ST Instalacje elektryczne CPV 45310000-3 
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A. Wymagania ogólne 
1. Część ogólna 



 

Należy stosować ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane w 
Specyfikacji Technicznej instalacji sanitarnych. 
1.1. Nazwa zamówienia 
Instalacje elektryczne - remontu instalacji elektrycznej – wymiany w  wyznaczonych pomieszczeniach 
budynku szkolnego 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
o Wymiana instalacji oświetleniowej 
o Wymiana instalacji gniazd wtykowych ,puszek,itp 
o Wymiana osprzętu oświetleniowego 
o pomiary instalacji 
1.3. Prace towarzyszące 

▪ . Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji i 
montażem urządzeń i osprzętu 

▪ . wykonanie przebić przez przegrody wewnętrzne 
▪ . wykonanie przebić przez przegrody zewnętrzne 
▪ . wykonanie bruzd 
▪ . prace wykończeniowe ( - tynkowania bruzd) 
▪ . maskowanie przewodów prowadzonych po wierzchu 

1.4. Kody CPV 
45311100-1 ; Układanie przewodów izolowanych 
45315700-5 ; Instalowanie urządzeń rozdzielczych i aparatów elektrycznych niskiego 
napięcia 
45311000-0 ; Konstrukcje wsporcze 
45310000-0 ; Prace uzupełniające, badania odbiorcze, pomiary 
45450000-6 ; Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 
45314320-0 ; Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 
45231400-9 ; Elektroenergetyczne linie kablowe 
 
B. Wymagania szczegółowe 
1. Wytyczne wykonania robót 
1.1 Trasowanie linii 
Trasowanie linii należy wykonać zgodnie z z obowiązującymi przepisami uwzględniając 
konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. W trakcie 
trasowania należy również oznaczyć miejsca mocowań wsporników, uchwytów i korytek 
instalacyjnych. Prace należy prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem służb 
elektroenergetycznych użytkownika. 
- 
- - podłączyć przewody do rozdzielnic i odbiorników, 
- - na kable należy założyć oznaczniki kablowe zawierające: nazwę rozdzielnicy, nr 
obwodu, nr kabla, typ i przekrój kabla 
- - wykonać próby montażowe – sprawdzające, 
- - sporządzić dokumentację powykonawczą, 
- - odbiór robót, 
- - przyłączyć zasilanie. 
1.4. Wykonanie i montaż tablic zasilająco-sterowniczych wraz z zasilaniem. 
- Tablice zasilająco-sterownicze, zgodnie z potrzebami wynikającymi z zasilaniem 
planowanych urządzeń 
- - jakość połączeń elektrycznych oraz mechanicznych aparatów, dokręcić 
wszystkie śruby i nakrętki 
- - układ mocowań, 
- - czy właściwe są opisy na szyldzikach na elewacji, 
- - czy opisy aparatów są właściwe 
- - przyłączyć projektowane obwody elektryczne, 
- - wykonać próby montażowe, 
- - sporządzić dokumentację powykonawczą, 



 

- - dokonać odbioru robót, 
- - przyłączyć do sieci elektrycznej. 
1.7. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy ma być poprzedzony uprzednio wymienionymi odbiorami częściowymi. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 
dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót a w szczególności: 
- - protokóły i zaświadczenia z odbiorów częściowych, 
- - dokumentację powykonawczą, 
- - certyfikaty urządzeń, kabli i przewodów, 
- - oświadczenie. 
Ponadto przyjmowane do eksploatacji urządzenia i instalacje muszą posiadać następującą 
dokumentację prawną i techniczną: 
- - projekt wykonawczy wraz z zaznaczonymi zmianami, 
- - dokumentację fabryczną urządzeń, w tym: świadectwa, karty gwarancyjne (z terminami 
ich ważności), febryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, 
montażowe i zestawieniowe, 
- - dokumentację eksploatacyjną 
W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia instalacji do 
eksploatacji, protokół powinien zawierać stosowne oświadczenie Inwestora lub w przypadku 
przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 
2. Uwagi ogólne 
- - Roboty prowadzone będą w obiekcieo szczególnym charakterze, w związku z czym 
należy liczyć się z koniecznością prowadzenia szczegółowych uzgodnień ze służbami 
technicznymi Inwestora oraz z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień. 
- - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem 
wymagań określonych we właściwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami 
i instrukcjami producentów urządzeń, osprzętu i armatury, z zachowaniem dokładności 
montażu i ostrożności. 
- - Montaż urządzeń – zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
- - Wszelkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowany personel 
legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 
- - Wszystkie montowane materiały i urządzenia powinny być nowe i posiadać 
wymagane prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty. 
- - Montaż poszczególnych części wszystkich instalacji musi być wykonany fachowo 
aż do całkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, które mają pełnić. 
- - Urządzenia i elementy poszczególnych instalacji zamontowane lub składowane na 
terenie budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych 
prac w danym rejonie. 
- - Na terenie prowadzonych prac obowiązkowo należy na bieżąco utrzymywać 
porządek. Nadwyżki materiałów, śmieci i odpady powstające w czasie robót muszą być w 
odpowiednim czasie usuwane z terenu budowy, przy czym należy przestrzegać przepisy 
dotyczące kontrolowanego pozbywania się odpadków. 
- - W czasie trwania prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów BHP, 
przepisów dotyczących ochrony ppoż., dotyczących pracy przy urządzeniach 
elektrycznych, spawalniczych itp. 
- - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w naturze możliwości montażowe 
poszczególnych instalacji. 
- - Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia 
lub zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów 
budynku. 
Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 
r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji 
elektroenergetycznych urządzenia, aparaty, osprzęt, kable i przewody muszą posiadać 
aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia. 
3. Normy i dokumenty związane 



 

Numer normy 
Tytuł normy 
PN-IEC 603614-1: 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
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. 
PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
PN-E-01002: 1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody elektryczne. 
PN-70/E-79100 Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami i cyframi. 
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znam. 0,6/1kV. 
PN-74/E-90184 Przewody wielożyłowe w izolacji polwinitowej. 
PN-IEC439-1+AC/94: 1999 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania 
dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie 
badań typu. 
PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
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. 
PN-IEC 60364-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 
łączeniowe 
PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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. 
PN-IEC 60364-4-41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i 
wymagania. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN–68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania badań przy odbiorze. 
PN-IEC 60364-4-443: 1999 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała. 
PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-534: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami. 
PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-551: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
Inne 
Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. BPUE, wyd. 1997 r. 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawarte 
w następujących częściach branżowych: Tom V - „Instalacje elektryczne” wyd. ARKADY, 
1988r. 
Powyższe rozporządzenia, „Warunki techniczne...” i normy zawierają podstawowe 
wymagania w zakresie wykonania robót elektrycznych i ich odbioru, umożliwiające 
prawidłowe wykonanie i odbiór tych robót oraz ocenę ich jakości. 
 

06  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  SANITARNYCH  
CPV  45330000-9. 
 

 Przedmiot opracowania. 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót branży sanitarnej i c.o w ramach realizacji zadania: Remont pomieszczeń 
wewnętrznych   w zakresie instalacji sanitarnych   w budynku Samorządowej szkoły Podstawowej w 
Gościcinie z siedziba przy ul. Wejherowskiej 22 . 



 

1.2 Zakres stosowania ST - 3. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i 
Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie  
1.3 Ogólny zakres robót objętych ST-3. 
Roboty sanitarne : 

1. demontaż armatury i urządzeń wodociągowych ( rury, podejścia ,itp. 
2. demontaż armatury i urządzeń kanalizacyjnych ( rury PCV  umywalki fajansowe z 

syfonami,półkami,zaworami i wspornikami 
3. ulożenie rurociągi z rur PCV 110 mm o połączeniach wciskanych 
4. wykonania  nowych podejść do urządzeń dopływowych i odpływowych (baterii, umywalki,, zaworu 

czerpalnego, itp.) 
5. montaż postumentów pod umywalki ( półnoga )  
6. wymiana skrzynki  hydrantowej  n/t na skrzynkę hydrantową  wnekową  
7. wymiana wpustu ściekowegożeliwnego na wpust z tworzywa sztucznego  
8. ulożenie rur miedzianych na ścianach p/t wraz z robotami towarzyszącymi 
9. wymiana pionu   kanalizacyjnego z rur żeliwnych na PCV 
10. wymiany rur   - instalacji sanitarnej związanej z pracami objętymi zamówieniem   
11. Rozbiórki starych podejść z rur żeliwnych, ocynk  itp. 
12. wykucia, przebicia, zamurowania itp. związane z pracami sanitarnymi  
13. wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja 
14. próby i badania  

15. i nnne prace związane z remontem pomieszczeń   
 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
W czasie prowadzenia podstawowego zakresu robót budowlanych zakłada sie wystapienia robót 
tymczasowych i towarzyszących polegających na: 
- transporcie i przenoszeniu wyposażenia remontowanych pomieszczeń (sprzet, meble), 
- usunieciu materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Wykonawca powinien uwzględnić koszty zwiazane z wymienionymi robotami w oferowanej cenie 
ryczałtowej. 
1.5 Informacje o terenie budowy. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
1.6 Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
1.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
1.8 Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje sie konieczności okreslenia szczegłowych zasad dotyczacych ochrony 
srodowiska w zwiazku z wykonywanymi robotami budowlanymi. 
1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
1. W celu zachowania wymogów bezpieczenstwa podczas robót prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz 
budynku należy zastosowac: 
- wygrodzenie tymczasowe wokół miejsca prowadzenia robót, 
- tablice informujace o prowadzonych robotach budowlanych i wykopach, 
- środki ochrony indywidualnej pracowników zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp. 
2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy: 
- zastosowac niezbedne srodki gasnicze na stanowiskach pracy, zwłaszcza podczas 
prowadzenia robót montażowych i spawalniczych, 
- podczas posługiwania sie urzadzeniami elektrycznymi. 
1.10 Ogrodzenie placu budowy. 
Charakter prowadzonych robót nie wymaga trwałego ogrodzenia placu budowy. 
1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Charakter prowadzenia robót nie wymaga wykonania robót polegajacych na zabezpieczeniu jezdni i 
chodników. 
1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
1. Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porzadku publicznego 
- 45 216110-8. 
2. Roboty hydrauliczne i roboty sanitarne - 45330000-9. 



 

1.13 Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe zawarte w specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami 
zawartymi w : 
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, 
- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072). 
2.0 Wymagania dotyczace właściwości wyrobów budowlanych, niezbedne wymagania 
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowania, 
kontrola jakosci odniesione do postanowien norm. 
1. Przewiduje sie, że do wykonania przedmiotu zamówienia zostana zastosowane materiały według 
załączonego zestawienia materiałów Zał. nr 1. Materiały powinny spełniac wymagania okreslone w Art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 
2. Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych powinno odbywac sie w 
zamknietym, suchym, ogrzewanym pomieszczeniu o dobrej wentylacji znajdujacym sie na terenie placu 
budowy (w przekazanych pomieszczeniach) w opakowaniach dostarczonych przez producentów 
materiałów budowlanych. 
3. Transport materiałów budowlanych, których zastosowanie przewiduje zakres niniejszego zamówienia, 
nie wymaga użycia żadnych specjalnych srodków transportu i powinien odbywac sie z zastosowaniem 
samochodów dostawczych o niewielkiej ładowności. 
4. Kontrola jakości wyrobów budowlanych. 
- Należy prowadzic kontrole dostaw materiałowych pod wzgledem ilosciowym i 
jakosciowym. 
- Podczas odbioru dostaw należy ujawnic ewentualne braki ilosciowe, uszkodzenia, 
zniszczenia, utrate wartosci użytkowych materiałów. Należy sporzadzic protokoły 
szkód. 
5. Dopuszcza sie zastosowanie rozwiazan zamiennych w zakresie materiałów 
zaproponowanych powyżej wg Zał. nr 1. Istotne jest dla Zamawiajacego aby materiały 
zastosowane zamiennie zapewniały porównywalna jakosc wykonywanych robót oraz 
spełniały wymogi okreslone w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 
3.0 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założona jakoscia. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
4.0 Wymagania dotyczace srodków transportu. 
Srodki transportowe użyte podczas prowadzenia robót budowlanych . 
Zaleca sie użycie do transportu materiałów samochodów dostawczych i skrzyniowych o 
ładownosci do 5,0 t. 
5.0 Wymagania dotyczace wykonania robót. Sposób wykonczenia elementów. 
Tolerancje wymiarowe. Inne szczegóły technologiczne, wymagania specjalne. 
1. Bateria umywalkowa, srednicy 15 mm, nascienna. Montaż według instrukcji 
dostawcy. 
2. Umywalka fajansowa biała standardowa z syfonem gruszkowym z pcw i półnoga o szerokosci 60 cm, 
montowana na scianie za pomoca wsporników stalowych. Montaż na wysokosci 80 cm nad posadzka. 
3. Zawory przelotowe i odcinajace instalacji wodociagowej kulowe srednicy 15 mm. 
4. Terma elektryczna pojemnościowa – 50 dcm3 z podłączeniem wody rurami miedzianymi fi 12 mm, 
podejscie kanalizacyjne pcw 110 mm. Montaż za pomocą ucwytów i kołków rozporowych do podłoża. 
Przewody wodociągowe izolowane. 
5. Rurociag z rur miedzianych, o połączeniach lutowanych średnicy 12 mm,układany na scianach 
budynku. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc 
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6.0 Kontrola, badania, odbiór wyrobów, odbiór robót budowlanych, dokumenty 
odniesienia. 
1. Baterie umywalkowe, zawory przelotowe i odcinające. Przeprowadzić odbiór w 



 

zakresie szczelności podłączeń. 
2. Umywalki fajansowe. Przeprowadzić odbiór w zakresie szczelności podłączeń, 
zamocowania uchwytów, wysokości ponad posadzkę. 
 
3. Rurociąg z rur miedzianych sr. 12 mm o połączeniach lutowanych - 
wodociągowe i c.o.. Odbiór powinien dotyczyć: kontroli średnic, wykonania połączeń, 
spadków, zastosowanych materiałów. Rurociąg należy poddać próbie ciśnieniowej. 
Przeprowadzić kontrole zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji termicznych. 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również oceny zgodności robót z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie prace montażowe urządzeń powinny być wykonane zgodnie z ich DTR. 
Montaż instalacji sanitarnych należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania odbioru robót, przepisami bhp, ppoż. oraz zaleceniami producentów urządzeń. 
Po zakończeniu robót montażowych instalacji wodociągowej należy przeprowadzi próby 
szczelności w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
Do odbioru technicznego należy przedstawić protokół wykonanych prób szczelności 
Instalacji wodociągowej. 
7.0 Przedmiar i obmiar robót. 
1. Bateria umywalkowa, zawór odcinający i przelotowy - obmiar w sztukach. 
2. Umywalki fajansowe, ustępy - obmiar w sztukach. 
3. Rurociągi z rur , wodne i c.o. – obmiar w m. 
4. Rurociągi kanalizacyjne – obmiar w m. 
8.0 Sposób odbioru robót budowlanych. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
9.0 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
10.0 Dokumenty odniesienia: dokumentacja projektowa, normy, aprobaty techniczne, 
inne dokumenty i ustalenia. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016, z późniejszymi zmianami); 
- 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). 
- PN- 74/H-74200 Rury stalowe instalacyjne ze szwem. 
- PN- 67/C-89205 Rury kanalizacyjne bezciśnieniowe z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. 
- PN- 67/C-8920 Kształtki kanalizacyjne bezciśnieniowe z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. 
- PN 82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne. 
- PN-EN 877:2004 Rury i kształtki z żeliwa. 
- Instrukcje producentów materiałów i karty wyrobów. 
 
 
.  
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1. CZĘSC OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie w trakcie zadania „remontu nawierzchni chodników i wjazdu 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 



 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 4/40 w konstrukcji placu zabaw - grubość warstwy 15 cm i 
drugiej warstwy o uziarnieniu 0/4 mm- grubości 5 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
nawierzchni placu zabaw. 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa. 
1.4.3. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne". 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 
8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 
0,075/31,5 na podbudowę dwuwarstwową. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 0,075-4 mm 
1 -3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 4-31,5 mm 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
tabela 1. 
Lp. Wyszczególnienie 
właściwości 
warstwa górna warstwa dolna 
1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % 
(m/m) 
od 2 do 5 od 2 do 5 PN-B- 
06714 -15 
[3] 
2 Zawartość nadziania, % (m/m), nie więcej niż 5 10 PN-B- 
06714 -15 



 

[3] 
3 Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), 
nie więcej niż 
35 40 PN-B- 
06714 -16 
[4] 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 
1 1 PN-B-04481 [1] 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lubIIwgPN-B- 
04481,% 
od 65 od 50 BN- 
64/8931 - 
01 [26] 
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niż 
35 
30 
50 
35 
PN-B- 
06714 -A2 
[12] 
7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B- 
06714 -18 
[6] 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 5 10 PN-B- 06714 -19[7] 
9 Rozpad krzemianowy i żelazawy 
łącznie, % (m/m), nie więcej niż - - PN-B- 06714 -3710] PN-B- 06714 -39 
10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na [11] SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 1 PN-B-06714 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu Is > =1,00 
b) przy zagęszczeniu Is > =1,03 
80 
120 
60 
PN-S- 
06102 [21] 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
p) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
q) mieszarek do wytwarzania mieszanki, 
r) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, w miejscach 
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 



 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU 
41. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
D15 
----- <5 
D85 
w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu 
podłoża, w milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na placu zabaw. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).  
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa powinna 
być odpowiednio zagęszczona. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, /a zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badciń Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 



 

stabilizowanych mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 
Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przypadająca 
na jedno 
badanie (m2) 
1 Uziarnienie mieszanki 2 600 
2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 
1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie 
kruszywa 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-
06714-17. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą 
normalną. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN- 77/8931-12. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E? do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy.------ < 2,2 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Zamawiającego. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
1 Szerokość podbudowy 10 razpyo nmai a1r ókwm 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 
20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 8 Nośność 
podbudowy: - moduł odkształcenia - ugięcie sprężyste co najmniej w dwóch przekrojach na każde 



 

1000 m co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m * Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i 
ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm. -5 cm. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ±0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż +5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości proj. o więcej niż + 10%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Nośność podbudowy można badać płytą uciskową. 
Tablica. Cechy podbudowy 
Podbudowa z kruszywa o wskaźnik u wnoś nie mniejszy m niż, (%) Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik zagęszc nia Is nie mniejszy niż Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, (mm) 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, (MPa) 40 kN 50 kN od pierwsze 
Go  obciążenia E od drugiego obciążenia E2  
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału be/spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny kos/t 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 
podanych zasad, na kos/t:Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. Koszty tych 
dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „ Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy 8. SPOSÓB 
ODBIORU ROBOT 



 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
(lub odpowiadające im normy EN) 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA CHONIKÓW I 
NAWIERZCHNI Z BARWIONEJ KOSTKI BETONOWEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej  grub 8 cm i 6 cm na 
chodnikach na uprzednio przygotowanym podlożu  
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
1.3. Określenia podstawowe 
 Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowana. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4. Rodzaj robót i kod CPV 
Roboty w zakresie chodników – kod CPV 45 23 32 22 – 1  
2. MATERIAŁY 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.1.1 Aprobata techniczna 
      Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
      Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
      Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
      Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm i 80 mm 
      Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości   3 mm,  
na szerokości  3 mm,  
na grubości   5 mm.  
      Kolor brązowy. 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
      Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
      Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować  
echaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
      Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. Transport 



 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Koryto pod chodnik 
      Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami  
odłużnymi i poprzecznymi.  Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
5.2. Podsypka 
      Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
      Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
      Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
      Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
      Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną   
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
      Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
      Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.3. Sprawdzenie podłoża 
      Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową   
      Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta:  
o szerokości do 3 m:           1 cm,  
o szerokości powyżej 3 m:     2 cm,  
szerokości koryta:        5 cm.  
6.4. Sprawdzenie podsypki 
      Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych   
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz  niniejszą SST.  
6.5. Sprawdzenie wykonania chodnika 
      Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST: 
pomierzenie szerokości spoin,  
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
6.6. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.6.1. Sprawdzenie równości chodnika 
      Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 

m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać              1,0 cm. 
6.6.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
      Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 



 

      Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
 3 cm. 

6.6.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
      Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 

      Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 2.6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

      Cena wykonania 1 m2 chodnika i wjazdu z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
wykonanie koryta,  
wykonanie warstwy odsączającej,  
wykonanie podsypki,  
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
Normy 
 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


