
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWUDZIESTOLATKA” W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 
FUNKCJI ODDYMIANIA 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; UL. PIASTOWSKA 1; 50-359 WROCŁAW; DZ. NR 152/8; AM-29; OBRĘB: PLAC 
GRUNWALDZKI  
BRANŻA BUDOWLANA 
 

1 

 
5D Pracownia Projektowa 

ul. Gen. J. Hallera 106/3 
52-203 Wrocław 

 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. 
„DWUDZIESTOLATKA” W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 

FUNKCJI ODDYMIANIA 
KOD CPV  45453000-7  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
 
 
 

ADRES INWESTCJI: 

DS „DWUDZIESTOLATKA” UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
UL. PIASTOWSKA 1, 50-359 WROCŁAW 

      DZIAŁKA NR 152/8; AM-29; OBRĘB: PLAC GRUNWALDZKI 

INWESTOR: 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 
     PL. UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCŁAW 

 
 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

5D PRACOWNIA PROJEKTOWA 
UL. GEN.J.HALLERA 106/3,   52-203 WROCŁAW 
PROJEKTANCI  : ARCHITEKTURA 
PROJEKTANT :                      DR INŻ. ARCH.  PRZEMYSŁAW  WOJSZNIS      UPR.  NR 72/08/DOIA                                         
 
PROJEKTANCI  : INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
PROJEKTANT:            MGR INŻ.                  KRYSTIAN  PRYŁOWSKI               UPR.  NR 200/DOŚ/15 

 
 
 
 
 
WROCŁAW   2 LISTOPADA 2016 

SPORZADZIŁ: MGR INŻ. JAROSŁAW KRUCZEK 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWUDZIESTOLATKA” W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 
FUNKCJI ODDYMIANIA 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; UL. PIASTOWSKA 1; 50-359 WROCŁAW; DZ. NR 152/8; AM-29; OBRĘB: PLAC 
GRUNWALDZKI  
BRANŻA BUDOWLANA 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI : 
Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji 
  
ST.00.00 Wymagania ogólne 
  
STB  
STB.01.01 Roboty rozbiórkowe   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Dział 45 45000000-7 ST.00.00 Wymagania ogólne 
 
 
1.        WSTĘP 

Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) bądź Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) to należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Niniejsze opracowanie stanowią wymagania ogólne, będące wstępem do poszczególnych specyfikacji dotyczące 
przeprowadzenia branżowych robót budowlanych n/w zadania. 

Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” może być powoływana w specyfikacjach szczegółowych 
jako: ST. 00.00 lub ST-00.00. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w celu realizacji przedsięwzięcia: 

 
PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWUD ZIESTOLATKA”  W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 
FUNKCJI ODDYMIANIA 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; UL. PIASTOWSKA 1; 50-359 WR OCŁAW; DZ. NR 152/8; AM-29; OBR ĘB: PLAC 
GRUNWALDZKI  
 
Inwestor   :               UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 

                               PL. UNIWERSYTECKI 1,  50-137 WROCŁAW 

 
1.2. Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
 
Celem opracowania jest wykonanie remontu okien w szczytach budynku DS „Dwudziestolatka” w celu przystosowania ich do funkcji 
oddymiania zgodnie z punktem 11 postanowienia nr 491/2008 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego P.S.P. 
z dn. 25.06.2008 r.  
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie: 

1. wymiany stolarki okiennej na nową aluminiową na korytarzach w ścianach szczytowych  (poziome drogi 
ewakuacyjne) od poziomu 1 do 7 piętra z funkcją oddymiania, 

2. wymiany balustrad zabezpieczających okna z wewnętrznych na zewnętrzne, 
3. systemu sterowania oknami oddymiającymi korytarzy przyległych do ścian szczytowych podłączanego do 

istniejącego w budynku ASSP. 
Projektuje się remont okien w ścianach szczytowych na korytarzach  od 1 do 7 piętra w celu przystosowania ich do funkcji 
oddymiania. Ze względy na brak możliwości spełnienia aktualnie obowiązujących przepisów o sposobie oddymiania poziomych dróg 
ewakuacyjnych na podstawie ekspertyzy tech. w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego z 06.2008 r. uzyskano 
postanowienie nr 491/2008 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego P.S.P. z dn. 25.06.2008 r. Opierając się na w/w 
postanowieniu projektuje się okna z funkcją oddymiania dla dwóch skrzydeł.  
 
ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Budynek DS „Dwudziestolatka” zlokalizowany jest na działce nr 152/8. Jest obiektem wolno stojącym oraz połączony z nim w 
kondygnacji parteru budynek byłej stołówki. 
Nie projektuje si ę zmian w zagospodarowaniu terenu.  
DS „ XX-latka” został wybudowany w latach w II poł. XX w jako budynek wolno stojący o dziewięciu kondygnacjach nadziemnych na 
planie prostokąta. Jest całkowicie podpiwniczony. Wejście główne zlokalizowane na parterze od strony ul. Piastowskiej. Połączony 
na parterze łącznikiem z budynkiem byłej stołówki przeznaczonej dla do ok. 200 osób. Piwnice przeznaczono na pomieszczenia 
techniczne i magazynowe. Na parterze wydzielono lokal usługowy (apteki) z niezależnym wejściem od zewnątrz, zlokalizowano  
pomieszczenia biurowe administracji DS. Piętra od 1 do 7-go  mieszczą pokoje mieszkalne oraz kuchnię studentów. Na najwyższej 
kondygnacji (8 piętro) zlokalizowano świetlicę dla 45 osób, salę sportową i bibliotekę. W budynku  znajdują się dwie klatki schodowe 
z windami osobowymi. Środkowy korytarz pomiędzy klatkami schodowymi i przyległe do niego pomieszczenia mieszkalne posiadają 
po dwa dojścia ewakuacyjne, pozostałe o długości przekraczającej 20 m po jednym. 
Fundamenty budynku, ściany piwnic i ściany nośne poprzeczne oraz stropy nad piwnica i parterem wykonano jako wylewane z 
betonu. Stropy nad wyższymi kondygnacjami ułożono z płyt prefabrykowanych wielokanałowych. Dach płaski z płyt panwiowych 
pokryty papą. Ściany osłonowe z lekkiego betonu. Schody w dwóch klatkach schodowych żelbetowe. 
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Na parterze w pomieszczeniu (zlokalizowanym obok portierni i z wejściem przez nią) wydzielonym ścianami EI30 oraz zamykanym 
drzwiami p.poż EI30 znajduje się centrala systemy pożarowego. W kolejnym pomieszczeniu wydzielonym ścianami EI 120 i 
zamkniętym drzwiami poż. EI 60 znajduje się rozdzielnia. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: 

− wodno - kanalizacyjną, 
− centralnego ogrzewania (wodną) 
− gazową (do 7 piętra , do pomieszczeń kuchennych, po 2 na piętrze) 
− wentylacje  grawitacyjna i mechaniczną 
− kanalizację deszczową 
− elektryczną 
− odgromową 
− teleinformatyczną 
− automatycznego systemu sygnalizacji pożaru 
− elektryczną i teleinformatyczną od stacji telefonii komórkowej GSM, której nadajniki zlokalizowano na dachu 

 
DANE LICZBOWE 
 

Powierzchnia zabudowy 1 493,3 m2 

Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu 13 454,1 m2 

Powierzchnia użytkowa obiektu (netto) 8 737,9 m2 

Wysokość  31,97 m2 
(grupa budynków wysokich) 

Liczna kondygnacji nadziemnych 9 

Liczna kondygnacji podziemnych 1 

Kubatura 39 500 m3 

 
 
 
1.2.1. Ogólny zakres robót 
 
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
 
KOD CPV  45453000-7  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
 
1.2.2. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę realizacji robót: 
 
Projekt budowlany wykonawczy: 
 „ PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWUD ZIEŚCIOLATKA” W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA 
DO FUNKCJI ODDYMIANIA”  
 
1.2.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  
 
Dział 
Grupa 
Klasa 

Kod CPV Nr 
specyfikacji 

Nazwa specyfikacji 

ST    
Dział 45 45000000 ST.00.00 Wymagania ogólne 
STB    
Grupa 45.1    
Klasa 45.11 45111000-8 STB.01.01 Roboty rozbiórkowe 
    
Grupa 45.2    
Klasa 45.26 45261000-4 STB.02.01 Roboty dekarskie – obróbki blacharskie, parapety 
    
Grupa 45.4    
Klasa 45.42 45420000-7 STB.04.01 Stolarka metalowa 
Klasa 45.42 45421160-3 STB.04.02 Ślusarka - balustrady 
    
STE    
Klasa 45.31 45310000-3 STE.03.01 Instalacje elektryczne - oddymianie 
    
 
 
 
1.2.4. Nazwy i adresy jednostek projektowych 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWUDZIESTOLATKA” W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 
FUNKCJI ODDYMIANIA 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; UL. PIASTOWSKA 1; 50-359 WROCŁAW; DZ. NR 152/8; AM-29; OBRĘB: PLAC 
GRUNWALDZKI  
BRANŻA BUDOWLANA 
 

5 

 
Firma  :             „5D” PRACOWNIA PROJEKTOWA 
                     UL. GEN. J .HALLERA 106/3,  53-203 WROCŁAW 
 
ARCHITEKTURA 
PROJEKTANT:       DR INŻ.ARCH. PRZEMYSŁAW  WOJSZNIS              UPR. NR 72/08/DOIA 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA  
PROJEKTANT:       MGR INŻ. KRYSTIAN PRYŁOWSKI                            UPR. NR 200/DOŚ/15 
 
1.2.5. Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  Jeśli w czasie 
realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień,  zostanie uzupełniona przez projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego (jeżeli uzupełnienie wynika z  wniosku  wykonawcy,  wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją budowy). 
 
1.2.6. Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy znajduje się we Wrocławiu przy ul. Piastowskiej 1; budynek DS. „Dwudziestolatka”  (działka nr 152/8; AM-29; obręb: 
Plac Grunwaldzki) będący własnością Inwestora. Na terenie budowy znajduje się dostęp do sieci wodnej, kanalizacyjnej i 
elektrycznej. 

 
1.2.7. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.2.8. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 
technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi . 
 
1.2.9.     Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych . 
 
Roboty tymczasowe  - to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych ale 
nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, chyba, że istnieją uzasadnione podstawy 
do ich odrębnego rozliczenia. 
Roboty towarzysz ące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót tymczasowych. 

 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.3.1. obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
1.3.2. budynku  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.3.3. budowie  - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.3.4. robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.3.5. remoncie  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.3.6. urządzeniach budowlanych  - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

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

1.3.7. terenie budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.3.8. prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.3.9. pozwoleniu na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.3.10. polecenie In żyniera  - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inżyniera (przedstawiciela 
Inwestora), dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.3.11. dokumentacji budowy  - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.3.12. dokumentacji powykonawczej  - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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1.3.13. aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

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

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

1.3.16. organie samorz ądu zawodowego  - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.3.17. obszarze oddziaływania obiektu  - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.3.18. opłacie  - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

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

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

1.3.21. Inżynier budowy  – osoba działająca z upowaznienia Zamawiajacego, pełniąca nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiazków wynikajacych z Prawa Budowlanego. Jeżeli roboty budowlane będą 
wykonane w oparciu o kontrakt winno stosować się definicje sprecyzowane w warunkach kontraktu FIDIC 

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

1.3.23. kosztorys ofertowy  – wyceniony, kompletny formularz ofertowy. 
1.3.24. kosztorys ślepy  – ( formularz ofertowy) – wykaz asortymentu robot (z podaniem ich ilości i jednostki), w kolejności 

technologicznej ich wykonania, Zgodnie z Rozporz ądzeniem z 2.IX.2004 w sprawie szczegółowego zakresu  i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
funkcjonalno- u żytkowego - Dz.U. Nr 202,poz.2072) , każdy Oferent powinien otrzyma ć przedmiar robót zgodny z 
definicj ą w/w rozporz ądzenia oraz z formularzem ofertowym je żeli taki był zał ączony  

1.3.25. rejestrze obmiarów  - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

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

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

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

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

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

1.3.31. przepisy obowi ązujące – przepisy aktów prawnych(ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń i innych) aktualnych w chwili 
prowadzenia przedsięwzięcia budowlanego. 

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

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

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

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

1.3.36. istotnych wymaganiach  - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

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

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

1.3.39. robocie podstawowej  - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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1.3.40. Wspólnym Słowniku Zamówie ń - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.3.41. wada – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i innymi 
dokumentami umowy. 

1.3.42. Zarządzającym realizacj ą umowy  - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.4.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki 
do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed  możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru ostatecznego. 
 
1.4.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.4.12.    Stosowanie norm i zbiorów przepisów praw nych. 
- Normy nie są aktem prawnym. Należy pamiętać, że powołane normy nie są dokumentem do obligatoryjnego stosowania 

(chyba że zostały przywołane w akcie prawnym ) co oznacza, że materiały przeznaczone do wbudowania mogą wykazywać 
zgodność z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o 
wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne państwa 
członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne. 

- Za wyroby budowlane uważa się te, które znalazły się w załącznikach mandatów na normy zharmonizowane lub 
posiadają europejskie oceny techniczne. 

- W poszczególnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. „Przepisy związane” powołano normy w oparciu o które 
wykonano ST i dokumentacje techniczną oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci materiałów 
budowlanych mogą oferować wyroby wykonane zgodnie z innymi niż przywołane w specyfikacji technicznej normami, bądź też 
z dokumentami wymienionymi w ppkt. a- ten sam materiał można badać pod różnym kątem: zastosowania, przydatności etc.). 

- Jeżeli dla wymagań jednego materiału budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca się stosowanie tylko jednej 
wybranej normy (badanie materiałów powinno odbywać się na podstawie norm powiązanych z wybraną normą). 

- W ST podano również wycofane normy branżowe i normy PN z rozszerzeniem branżowym, mające charakter 
uzupełnienia danych nie ujętych w normach kwalifikacyjnych np. sposób transportu materiałów i ich przechowywania, bądź 
częstotliwości badań i kontroli danego asortymentu robót. Dopuszcza się stosowanie norm branżowych na zasadzie 
dobrowolności pod warunkiem, że nie zawierają nieaktualnych danych technicznych. 

- Za zgodą Zamawiającego/ Inżyniera budowy można stosować materiały wg wycofanych norm. Normy wycofane 
prezentują mniej nowoczesne rozwiązania z punku widzenia postępu naukowo- technicznego w stosunku do norm aktualnych 
ale nie oznacza to że ich stosowanie jest błędne. 

- W przypadku gdy powołane normy są normami krajowymi, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajów członkowskich UE) zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt może być przyjęty pod warunkiem że zostaną zachowane przepisy 
podane w punkcie 2. 
Założono że od rozpoczęcia robót budowlanych aż do ich zakończenia, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań normowych wyrobów i wykonania robót należy rozwiązać z Inżynierem 
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Budowy lub/i Zamawiającym, mając na uwadze prawidłowe wykonanie robót zgodne ze sztuką budowlaną i zapewnienie 
odpowiedniego materiału zgodnego z przepisami. 

 

2. MATERIAŁY 
 
Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji technicznej powinny być traktowane jako definicja standardu a niejako 
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów. 

 

• Przy wykonaniu robót budowlanych nale ży stosowa ć wyroby budowlane okre ślone definicyjnie w rozporz ądzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (art. 2 pkt. 1) jako : „ka żdy wyrób lub zestaw 
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach , którego 
właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów 
budowlanych". Zestaw oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch 
odrębnych składników, które muszą zostać połączone aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych” 

 
• Inżynier Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają jeden z warunków: 
 

- wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, który 
został wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego wyrobu określa 
załącznik o którym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed oznakowaniem CE 
deklaracje wła ściwo ści u żytkowych.  
Od obowiązku wystawienia DUW dla wyrobu objętego normą zharmonizowaną można odstąpić przy spełnieniu 
warunków podanych w art. 5 rozporządzenia nr 305/2011. 

- wyrób budowlany nieobjęty jest normą zharmonizowaną dla której zakończył się okres koegzystencji 
o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia 305/2011 i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może 
być wprowadzony do obrotu jeśli został oznakowany znakiem B, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy o wyrobach 
budowlanych.  

- wyrób budowlany jest nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (tj. norm 
zharmonizowanych i europejskich dokumentów oceny przyjętych przez Jednostki Oceny Technicznej do celów wydawania 
europejskich ocen technicznych), może być udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w 
innym kraju członkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego właściwości 
umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w 
przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym 
udostępnionym na rynku krajowym przekazuje się informacje o jego właściwo ściach  użytkowych oznaczonych zgodnie z 
przepisami pa ństwa , w których wyrób został wprowadzony do obrotu , instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje 
dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

-  wyroby o których mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wyłączeniem wyrobów objętych normą zharmonizowaną i europejską oceną 
techniczną, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydała oświadczenie , że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją 
oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierać: 

• opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
• charakterystykę materiałową, 
• informację dot. projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, 
• określenie warunków jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, 
• instrukcja obsługi i eksploatacji -w miarę potrzeb. 
 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. d) powinno zawierać: nazwę i adres wydającego oświadczenie, nazwę wyrobu i miejsce jego 
wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją techniczną oraz przepisami, 
adres obiektu w którym wyrób ma być zastosowany, miejsce i datę wystawienia oświadczenia oraz podpis wydającego 
oświadczenie 

 

Uwaga.  
Wyroby które były wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a są objęte normą zharmonizowaną lecz nie oznakowane 
znakiem CE lecz znakiem B (wcześniej Producent miał możliwość zastosowania systemu krajowego lub europejskiego) nie muszą 
mieć wydanej deklaracji właściwości użytkowych, lecz ważną deklarację zgodności producenta. Dla wyrobów objętych normami 
zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawić deklarację właściwości użytkowych 
 
Deklaracja wła ściwo ści u żytkowych ( DWU), powinny znale źć się następuj ące dane:  

• nr deklaracji,  
• określenie typu wyrobu dla którego została sporz ądzona deklaracja (z podaniem kodów i numerów partii , serii),  
• system lub systemy oceny i weryfikacji stało ści wła ściwo ści u żytkowych wyrobu budowlanego  
• numer referencyjny i dat ę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oce ny technicznej , która została 

zastosowana do oceny ka żdej zasadniczej charakterystyki,  
• w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastos owanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz 

wymagania które wyrób spełnia zgodnie z zapewnienie m producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie 
lub zastosowanie wyrobu zgodnie z maj ącą zastosowanie specyfikacj ą zharmonizowan ą, 

• właściwo ści u żytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charaktery styk wyrobu budowlanego odpowiednich 
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dla deklarowanego zamierzonego zastosowania ( ń), 
• w stosownych przypadkach wła ściwo ści u żytkowe wyrobu budowlanego, wyra żone w poziomach lub klasach 

lub w sposób opisowy, je śli jest to konieczne, na podstawie oblicze ń w odniesieniu do jego zasadniczych 
charakterystyk,  

• właściwo ści u żytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, któ re wi ążą się z zamierzonym 
zastosowaniem (-niami) z uwzgl ędnieniem przepisów odnosz ących si ę do zamierzonego zastosowania( ń) w 
miejscu, gdzie producent zamierza udost ępni ć wyrób na rynku,  

• dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterys tyk, co do których nie s ą deklarowane żadne 
właściwo ści u żytkowe, litery NPD (tj. wła ściwo ści u żytkowe nieustalone),  

• danego wyrobu budowlanego wydano europejsk ą ocen ę techniczn ą , właściwo ści u żytkowe tego wyrobu 
budowlanego, wyra żone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, w odniesieniu do wszystkich 
zasadniczych charakterystyk zawartych w odno śnej europejskiej ocenie technicznej.  

Dla każdego wyrobu udost ępnianego na rynku dostarcza si ę kopi ę deklaracji wła ściwo ści u żytkowych w formie 
papierowej ( na żądanie odbiorcy) lub przesłanie w formie elektronicz nej, wyj ątkowo zgodnie z warunkami w/w 
rozporz ądzenia deklaracja mo że być udost ępniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczan a lub udost ępniana w 
języku pa ństwa, w którym wyrób jest udost ępniony.  
Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyrobów do obrotu, system 
krajowy będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach ze szczególnym uwzględnieniem krajowych aprobat technicznych. 
Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania wyrobów budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie internetowej Instytutu 
Techniki Budowlanej - jednostki notyfikowanej do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu nr 305/2011. 

 

Uwaga . Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowiązku okazania aprobat technicznych i deklaracji zgodności 
producenta, na żądanie klienta. 

Producent powinien załączyć odpowiednie informacje  do partii wyrobu zawierające następujące dane.: 

 

 
OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlan ym producent jest obowi ązany doł ączyć informacj ę 

zawieraj ącą: 
- określenie, siedzib ę i adres producenta oraz adres zakładu produkuj ącego wyrób budowlany;  
- identyfikacj ę wyrobu budowlanego zawieraj ącą: nazw ę, nazwę handlow ą, typ, odmian ę, gatunek i klas ę 
według   
 specyfikacji technicznej;  

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub ap robaty technicznej, z któr ą potwierdzono zgodno ść wyrobu 
budowlanego;  

- numer i dat ę wystawienia krajowej deklaracji zgodno ści;  
- inne dane, je żeli wynika to ze specyfikacji technicznej;  
- nazwę jednostki certyfikuj ącej, je żeli taka jednostka brała udział w zastosowanym syst emie oceny zgodno ści 

wyrobu budowlanego  
 
 

 
OZNAKOWANIE CE 
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, produ cent zobowi ązany jest doł ączyć informacj ę na której 

będzie:  
1) znak zgodno ści  
2) dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono zami eszczone po raz pierwszy  
3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfi kujący pozwalaj ący okre ślić te dane  
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (num er lub symbol typu, serii lub partii)  
5) numer referencyjny DUW  
6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfi kującej (jeśli brała udział)  
7) odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technic znej  
8) zamierzone  stosowanie wyrobu (okre ślone w zastosowanej specyfikacji)  
9) poziom zadeklarowanych wła ściwo ści u żytkowych  
10)  piktogramy i znaki wskazuj ące na szczególne zagro żenie lub zastosowanie.  

Identyfikacja wyrobu jest powi ązana z badaniami i kontrol ą wyrobów, wykonywanymi podczas zakładowej kontroli 
produkcji (ZKP). Np. badana jest partia wyrobów wg zasad okre ślonych w ZKP i wyroby, które przeszły badania z 
wynikiem pozytywnym otrzymuj ą ten sam numer partii.  
Gdy wielko ść lub charakter wyrobu uniemo żliwiaj ą zamieszczenie w/w danych, informacje te musz ą sie znale źć na 
opakowaniu lub dokumencie towarzysz ącemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrob owi towarzyszyły 
instrukcje obsługi i informacje o bezpieczeństwie w języku określonym przez dane państwo członkowskie 

 

W/w informacje należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w rozporządzeniach lub w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez stosującego ten wyrób. 

• Każda partia dostarczona do robót będzie posiadać w/w informację, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
• Produkty przemysłowe również muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi 
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Budowy. 
• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
UWAGA : 
- wyspecyfikowane w projekcie materiały i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do 
określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod 
warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) – jeśli jest wymagany, 
- projekt organizacji budowy. 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r obót zgodnie z umow ą lub kontraktem oraz za jako ść 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami ST, PZJ, 
projektem  organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzo ru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- aktualbną Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
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-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Ksi ążka obmiarów (jeżeli jest wymagana) 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj.przedmiarze 
robót. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu  rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny  (końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
• Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmującą wykonanie robót „pod klucz” uwzględniająca wszystkie roboty i materiały 

budowlane . 
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• Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST, umową. 

 

Przyjmuje si ę że, cena ryczałtowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania i wartość pracy sprzętu ( każdorazowo: dowóz, 

wywóz, przewóz, wyładunek na terenie budowy i poza nim) 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż idemontaż na stanowisku 
pracy), 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą być poniesione w czasie 
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: 

• Koszty własne: 
• płace personelu, kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, osób sprzątających i porządkujących otoczenie, dozoru 

geodezyjnego i technicznego, osób wykonujących badania radiologiczne - (płace obejmują koszty socjalne, place 
dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.) 

• koszty związane z podróżami personelu i kierownictwa oraz innych osób związanych z budową, 
• pełne koszty zarządu 
• wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 
• wszelkie ubezpieczenia majątkowe, koszty za zniszczenia, czynsze 
• urządzenie i eksploatacja oraz zamknięcie zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii, wody i innych mediów, 

budowy dróg dojazdowych w przypadku gdy nie są częścią projektu, zabezpieczenia materiałów przed słońcem lub 
deszczem, organizacja pomieszczenia biurowego, magazyny, obiekty itp.), 

• koszty zużycia sprzętu(sprzętów), przeglądów, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania 
• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż (w tym środki ochrony osobistej, wyposażenie stanowisk, środki 

higieniczne, lecznicze i sanitarne) 
• koszty oznakowania robót, 
• koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy 
• koszt usług obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzorów lub odbiorów), 
• opłaty za dzierżawę zapiecz budowy, placów, chodników i bocznic, 
• koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczących wykonanych robót, 
• koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
• koszty wszelkich uzgodnień, 
• koszty za zajęcie pasa drogowego i towarzyszące wprowadzeniu organizacji ruchu zastępczego i docelowego, 
• opłaty telefoniczne i informatyczne, 
• opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne opłaty należne, 
• koszty przemieszczania materiałów lub sprzętów. 

» Koszty związane z umową - Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00 
oraz koszty które mogą wystąpić w trakcie robót budowlanych a nie wyszczególnione w formularzu ofertowym. 

• Koszty zwi ązane z robotami: 
• koszty robót przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystości nawierzchni 

dróg na wyjazdach z placu budowy), 
• koszty odwodnienia (pompowanie, drenaże tymczasowe itp.), 
• koszty montażów i demontażów szalunków, 
• koszty oznakowania i zabezpieczenia robót przed osobami trzecimi, 
• koszty wywozu i składowania na składowisku odpadów materiałów z rozbiórki i robót ziemnych, 
• koszty geodezyjne związane z wytyczeniem punktów głównych, pomocniczych oraz zabezpieczenia 

odtworzenia osnowy a także koszty porządzenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie, 
• wdrożenia organizacji ruchu na czas budowy i koszty z nimi związane (np. zajęcia pasa drogowego) 
• koszty opracowań i uzgodnień dokumentacji przedwykonawczych (np. inwentaryzacja, PZJ, ochrona znaków 

geodezyjnych, aktualizacja dokumentacji) itp. 
• powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza), 
• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, 
• aktualizacja, uzgodnienie i wdrożenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej 

rozpoczęciem) 
• koszt robót lub czynności wynikający z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
• koszty rekultywacji lub uporządkowania terenu po zakończonych robotach. 

 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawc ę w ofercie za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza 
możliwo ść żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót obj ętych dan ą pozycj ą kosztorysow ą za wyjątkiem 
przypadków omówionych w warunkach umowy.  

 
9.2.  Roboty towarzysz ące i tymczasowe 
Definicję robót towarzyszących i tymczasowych podano w pkt. 1.3.10. 

9.3. Roboty dodatkowe. 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, tj. takich których nie można było przewidzieć w trakcie wykonania projektu, 
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specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna być wykonana wg odrębnej umowy, chyba, że umowa przewiduje 
sposób rozliczenia robót dodatkowych. 
 
9.4. Rozliczenie. 
Rozliczenie nastąpi zgodnie z warunkami przyjętymi w umowie podpisanej pomiędzy stronami.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg : 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822, 

1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014r. 

poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015r. poz. 349, 478, 605). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1165). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 

2010r. Nr 57 poz. 353, z 2012r. poz. 908, z 2013r. poz. 1635, z 2015r. poz. 867, 1505). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 963, 984, 1611, z 2014r. poz. 822, z 

2015r. poz. 478). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1232, 1238, z 2014r. 

poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 
1688 ). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz 460, 774, 870, 1336, 1830, 
1890, 2281). 

– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 
(Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 898) 

10.2. Rozporz ądzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie równowa żne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  
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STB 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.1    
Klasa 45.11 45111000-8 STB.01.01 Roboty rozbiórkowe 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych występujących przy przedsięwzięciu :  
 
„PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWU DZIESTOLATKA”  W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 
FUNKCJI ODDYMIANIA 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; UL. PIASTOWSKA 1; 50-359 WR OCŁAW; DZ. NR 152/8; AM-29; OBR ĘB: PLAC 
GRUNWALDZKI.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących w obiekcie: 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST.  
 
2. MATERIAŁY  
 Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT  
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT  
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i  
   i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie, 
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz oraz inne materiały uzyskane z rozbiórki składować w 
wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty potwierdzające utylizację 
przekazać Inwestorowi. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ilość robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie norm zawartych w odpowiednich 
Katalogach Nakładów Rzeczowych 
 Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
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Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00  Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte  B.01.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7.  
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie równowa żne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a 
służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. dpowiedników), 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.26 45261000-4 STB.02.01 Obróbki blacharskie - parapety 
 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, obróbek 
blacharskich - parapetów w ramach realizacji projektu: 
 
„PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWU DZIESTOLATKA”  W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 
FUNKCJI ODDYMIANIA 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; UL. PIASTOWSKA 1; 50-359 WR OCŁAW; DZ. NR 152/8; AM-29; OBR ĘB: PLAC 
GRUNWALDZKI.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
1.3. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.4. Zakres robót obj ętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
-      montaż elementów z blachy tytan.-cynk.  

 
1.5. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST , przepisami, 
normami i sztuka budowlaną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  

 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  

 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2. Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe.  
Obróbki blacharskie wykonać  z blachy tytan.-cynk. Wg PW. 
Wszystkie materiały blacharskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWUDZIESTOLATKA” W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 
FUNKCJI ODDYMIANIA 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; UL. PIASTOWSKA 1; 50-359 WROCŁAW; DZ. NR 152/8; AM-29; OBRĘB: PLAC 
GRUNWALDZKI  
BRANŻA BUDOWLANA 
 

20 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku. lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie mo żna 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę swoimi służbami i 

zgłoszona  inspektorowi nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć . 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie norm zawartych w odpowiednich 
Katalogach Nakładów Rzeczowych 
 
7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 

dla robót - obróbki blacharskie m2 pokrytej powierzchni oraz  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania obróbek blacharskich budynków stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

 
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ć: 
-  Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
-  Sprawdzenie mocowania elementów do podłoża i ścian. 
-  Sprawdzenie prawidłowości spadków parapetów. 
-  Sprawdzenie szczelności połączeń. 

 
8.3. Zakończenie odbioru 
Zakończenie odbioru obróbek blacharskich i rynien potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań, 
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Zgodnie z warunkami umowy. 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 
 
9.2. Obróbki blacharskie 
 
Płaci się ustaloną kwotę ryczałtową  , która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
  
  
PN-B-10245:1961 
wycofana 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

  
 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB - Warszawa 2004  
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UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie równowa żne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a 
służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. dpowiedników), 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.2    
Klasa 45.26 45421000-4 STB.04.01 Stolarka metalowa 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej 
aluminiowej występujących przy przedsięwzięciu:  
 
„PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWU DZIESTOLATKA”  W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 
FUNKCJI ODDYMIANIA 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; UL. PIASTOWSKA 1; 50-359 WR OCŁAW; DZ. NR 152/8; AM-29; OBR ĘB: PLAC 
GRUNWALDZKI.” 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności i prace umożliwiające mające na celu wykonanie i montaż 
okien  w systemach ślusarki aluminiowej . 
Dla ślusarki aluminiowej zakres prac do wykonania obejmuje : 
- zdjęcie wymiarów na budowie. 
- wykonanie obliczeń technicznych i wytrzymałościowych zgodnie z PN. 
- wykonanie projektu technicznego, rysunków złożeniowych oraz rysunków montażowych,  
Rysunki powinny być zatwierdzone przez architekta, konstruktora i inspektora nadzoru przed rozpoczęciem produkcji. 
- wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowę. 
- montaż konstrukcji w budynku. 
- montaż pakietów szklanych,. 
- zabezpieczenie elementów 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

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

2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania      ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 

 
2.2. Ogólne wymagania dotycz ące surowców i materiałów. 
2.2.1. Ogólne wytyczne. 
2.2.1.1. Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowiązany jest 
wystąpić bezpośrednio przed złożeniem zamówienia do projektanta architektury o : 
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych elementów, 
 - zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu.  
2.2.1.2. Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm i Aprobat 
Technicznych 

 
2.3. Profile aluminiowe. 
2.3.1. Kształtowniki aluminiowe są wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66 
(AlMgSi0,5 F22) zgodnie z aktualnymi normami:  
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- skład chemiczny stopu wg  DIN1725 T.1, 
- odchyłki wymiarowe kształtowników wg  DIN17615 T.3, DIN1748 T.4, 
- własności mechaniczne wg DIN1748 T.1, 
- inne wymagania określone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1. 
2.3.2. Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie 
przed korozją w kolorze wg. palety RAL. Grubość powłoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2000 - min. 
60µm. 
2.3.3. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym, określona na przykład wg. palety kolorów RAL 

 
2.4. Przekładki termiczne. 
2.4.1. Przekładki termiczne systemów okienno-drzwiowych wykonane w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta). 
2.4.2. Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne ściany słupowo-ryglowej, wykonane 
z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych zgodnie z normą BN-79/9031-01.  

 
2.5. Uszczelki przyszybowe. 
2.5.1. Uszczelki przyszybowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 
E2. 
2.5.2. Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną systemu. 
2.5.3. Dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia. Wszystkie uszczelki muszą 
zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność 
przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe. 
 
2.6. Elementy zł ączne. 
2.6.1. Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki,  podkładki stosowane do wykonywania połączeń, są wykonane ze stali 
nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji systemowej. 
 
2.7. Okucia. 
2.7.1.  W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do 
kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją systemową. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego 
skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 
 
2.8. Materiały uzupełniaj ące. 
2.8.1. Podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia połączeń zgodnie z 
dokumentacją systemową. 
 
2.9. Wsporniki i ł ączniki. 
2.9.1. Aluminiowe wykonane są ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozją powłokami tlenkowymi. 
2.9.2. Stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki elementów stalowych z aluminiowymi są 
odizolowane. 
 
2.10.         Parametry systemów poszczególnych ele mentów ślusarki. 
2.10.1. System referencyjny do wykonania okien oddy miających (MB-70H):  
Opis systemu 

� System okienno – drzwiowy izolowany termicznie (profile trójkomorowe z przekładką termiczną). Polepszona 
izolacja termiczna poprzez umieszczenie w przestrzeni między szybą a profilem oraz w centralnej, izolacyjnej 
komorze, powstałej przez połączenie przekładkami termicznymi profili aluminiowych, specjalnych wkładów 
izolacyjnych.  

� Norma europejska PN-EN 14351-1 
Cechy charakterystyczne systemu: 

� Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): rama okna – 55; 77 mm; 
� skrzydło okna – 32; 48 mm; słupek – 76; 98 mm; Głębokość profili: rama okna  – 70 mm; skrzydło okna – 79 

mm; 
� Profil skrzydła okiennego licujący się z ościeżnicą od strony zewnętrznej, 
� Kolor profili – zgodnie projektem architektonicznym, 

 
Parametry techniczne systemu 

 

Parametr Wartość Wg. Normy 

Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001 

Wodoszczelność: Klasa E 1050 PN-EN 12208:2001 

Odporność na obciążenie wiatrem: B5/C5 PN-EN 12210:2001 

 
Wymagania dotycz ące oku ć i oszklenia : 
• Zgodnie z opisem w zestawieniu ślusarki dla poszczególnych konstrukcji. 
 
 Wyposa żenie                                                                                                                                                   
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Nowe okna wyposażone w siłowniki atestowane do oddymiania. Jedno skrzydło (ze stałym podziałem) uchylne, drugie rozwierane.. 
Siłowniki, ze względu na ograniczone miejsce projektuje się montowane na skrzydle. Nowe okno dwuskrzydłowe będzie miało 
funkcję oddymiania w przypadku załączenia się alarmu ppoż. lub uruchomienia ręcznego przycisku oddymiania a także niezależną 
do alarmu możliwość przewietrzenia.  
 

3. SPRZĘT.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.00.00 "Wymagania ogólne" . 
Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty . 
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  

 
4.TRANSPORT.  
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz 
utratą stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne . 

 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  
- prawidłowość wykonania ościeży, podłoży  
- możliwość mocowania elementów do ścian, podłoży 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, normami  lub instrukcją producenta.      

Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku , podłożu.   

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane 
dla robót malarskich . 

 
5.2. Czynno ści przygotowawcze. 
5.2.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne 

wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. 
5.2.2. Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej wymiary, sposób montażu oraz 

zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy uzgodnić z architektem i inwestorem. 

 
5.3. Monta ż elementów. 
5.3.1. Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomocą systemowych elementów kotwiących lub stalowych 

marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych 
katalogowych.. 

5.3.2. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ścierne) mają szczególnie szkodliwy 
wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć 
wykończeniowe roboty „mokre” do minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium, należy 
natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i 
uszkodzenie powierzchni. 

 
5.4. Nadzór nad monta żem konstrukcji. 
5.4.1. Montaż konstrukcji aluminiowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez 

osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 
5.4.2. Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą wykaz elementów, 

podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności 
montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postępowania i 
zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w prace należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, 
projektanta, przedstawiciela producenta systemu. 

5.4.3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów. .  

5.4.4. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości , jednak nie więcej niż 3 
mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
5.4.5. Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
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Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 
200 mm od naroża.  
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas 
zamykania. 
Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. 
 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie 
skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. 
Klocki podpierające stosuje się zawsze jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników wykwalifikowanych 
itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI.  
 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych oraz instrukcji producenta systemu ślusarki. 
Zasady prowadzenia kontroli jakości dla ślusarki okiennej i drzwiowej powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085 wraz ze zmianami A1 i A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i z tworzyw sztucznych. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
Dla ślusarki aluminiowej  

- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z których  została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- prawidłowość i trwałość zakotwienia 
-      jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej 

-      sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
-      sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
-      stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją 
- wodoszczelność przegród. 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  
Uwaga w zakresie obmiarowania dostawy i montażu ślusarki aluminiowej dopuszcza się stosowanie indywidualnych metod 
obmiarowania zawartych w umowie z firma dostawcy i firmą montażową.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5 i 6..  

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Zgodnie z warunkami umowy. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość obudów, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym obmiar określa się  według stanu faktycznego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
PN-B-91003:1989  
(wycofana) 

Drzwi -- Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 

PN-B-91002:1990 
(wycofana) 

Okna i drzwi balkonowe -- Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia 
PN-B-10085:1988  Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych -- Wymagania i badania 
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(wycofana) 
PN-B 9400:75 
(wycofana) 

Okucia budowlane. 
 

PN-B-05000:1996   Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1191:2002 
(wycofana) 

Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania 

PN-EN 12608:2004  
(wycofana) 

Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i 
metody badań”. 

PN-EN 12210:2001  
(wycofana) 

Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja .... 

PN-EN 14351-1:2006  
(wycofana) 

Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – B.00.00 Wymagania ogólne. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie równowa żne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a 
służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. dpowiedników), 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.4    
Klasa 45.42 45421160-3 STB.04.02 Ślusarka - balustrady 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem 
ślusarki budowlanej w ramach realizacji projektu: 
 
„PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWU DZIESTOLATKA”  W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 
FUNKCJI ODDYMIANIA 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; UL. PIASTOWSKA 1; 50-359 WR OCŁAW; DZ. NR 152/8; AM-29; OBR ĘB: PLAC 
GRUNWALDZKI.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów 
ślusarki budowlanej - balustrad 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST.  

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 "Wymagania      ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
 
2.2. Wyroby ślusarskie  
- balustrady okienne, 
Wysokość balustrad 110 cm.  
Balustradę wykonać z siatki plecionej wielokarbowanej ze stali ocynkowanej o wymiarach oczek 40x40 mm, w ramie z profili 
wykończeniowych stalowych ocynkowanych mocowanych w ścianie za pomocą kotew stalowych ø10 mm. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.00.00 "Wymagania ogólne" . 
Do wykonania i montażu ślusarki budowlanej może być użyty dowolny sprzęt. 

 
4. TRANSPORT 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz 
utratą stateczności.  
 
4.1. Składowanie materiałów i wyrobów stalowych  
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 
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Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 
odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. Łączniki (śruby, nakrętki, 
podkładki) składować w magazynie w skrzynkach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpocz ęciem monta żu nale ży sprawdzi ć: 
-   możliwość mocowania elementów do ścian i podłoży, 
-   elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją producenta, 
-  powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania 
podane dla robót malarskich. 
 
5.2. Wytyczne robót monta żowych. 
Konstrukcję należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim 
oprzyrządowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcje powinny być zabezpieczona w wytwórni powłoką antykorozyjną . 
Konstrukcje  przed wysyłką z wytwórni powinny być próbnie zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Poszczególne elementy ślusarskie jak i całą konstrukcję należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji 
mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Elementy kotwiące zewnętrzne  nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i 
zacieków z wody deszczowej. 
 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
 
6.2. Badania na budowie  
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór wyrobów stalowych na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
6.3. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa ć: 
Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
 
6.4. Badanie jako ści wbudowania powinno obejmowa ć: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Zgodnie z umową . 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Obowiązujące normy i przepisy , aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie, wytyczne 
producenta. 
 
PN-M-02138: 1980 (wycofana)        Tolerancja kształtu i położenia. Wartości 
PN-B-06200: 2002 (wycofana)       Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe 
PN-EN 10025:2002 (wycofana)       Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-H-97005:1982 (wycofana)          Ochrona przed korozją -- Elektrolityczne powłoki cynkowe 
PN-E-04500:1993  (wycofana)         Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze -- Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST.00.00 Wymagania ogólne. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie równowa żne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a 
służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. dpowiedników), 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
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STE 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Grupa 45.3    
Klasa 45.31 45310000-3 STE.03.01 Instalacje elektryczne - oddymianie 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elektrycznej instalacji oddymiania występujących przy przedsięwzięciu :  
 
„PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWU DZIESTOLATKA”  W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 
FUNKCJI ODDYMIANIA 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; UL. PIASTOWSKA 1; 50-359 WR OCŁAW; DZ. NR 152/8; AM-29; OBR ĘB: PLAC 
GRUNWALDZKI.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących w obiekcie: 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST, aktualnymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 

 Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym 
do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Stosowane materiały i 
urządzenia winny być zgodne z zestawieniem materiałów w dokumentacji technicznej i winny posiadać odpowiednie certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodności. 

Wykonawca może zastosować materiały inne niż w projekcie, na warunkach określonych w SIWZ, jednakże proponowane 
materiały zamienne, pod względem technicznym, muszą być równoważne materiałom i urządzeniom zaprojektowanym. 

W przypadku specyficznych, zamiennych rozwiązań technicznych, wykonawca  dostarczy opinię porównawczą 
proponowanego rozwiązania projektowego, podpisaną przez rzeczoznawców budowlanych lub rzeczoznawcę do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Wykaz materiałów przestawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralną  część niniejszej specyfikacji. 
Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody instalacji 

wewnętrznej linii dozorowych niepalne posiadające atesty CNBOP. Osprzęt wg dokumentacji. Montaż wyposażenia wg zaleceń 
producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodności. 
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały wg wykazu należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwem jakości, atestami i kartą gwarancyjną. Dostarczone 
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny 
zewnętrzne, a materiały z defektami wymienić. 

Materiały i urządzenia przechowywać w zamykanych magazynach/pomieszczeniach udostępnionych przez inwestora, co jest 
warunkiem koniecznym zachowania gwarancji wyrobów, urządzeń i aparatury. 
 
2.3. Przewody, kable, listwy instalacyjne 
Stosować  bezwzględnie wg PW: 
HDGs 2x1;  
HDGs 3x2,5;  
HTKSH 4x2x0,8; 
HTKSH 3x2x0,8; 
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YnTKSY 3x2x0,8; 
YnTKSY 1x2x0,8; 
YnTKSYekw 1x2x0,8; 
System stalowych listew instalacyjnych (listwy, puszki, połączenia i rozgałęzienia)  E90. 
 
2.4. Elementy systemu oddymiania 
Element systemu oddymiania konieczne do wykonania zadania wg PW: 
- modułowe centrale oddymiania; 
- moduły sterujące; 
- czujki dymu – samoczynne optyczne czujki dymu z gniazdami; 
- przyciski oddymiania w obudowach natynkowych; 
- przyciski przewietrzania w obudowach  natynkowych; 
 
 
3. SPRZĘT  
 

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantującego właściwą jakość robót: 

� wiertnica do przewiertów pionowych w stropie i w ścianach o średnicy do  
350 mm, 

� radiotelefony do komunikowania się przy przedzwanianiu żył kabli  
i przewodów, 

� mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych, mierniki izolacji, skuteczności zerowania (samoczynne 
szybkie wyłączenie), woltomierze, amperomierze cęgowe małych zakresów, mierniki do testowania 
wyłączników różnicowo prądowych oraz do mierzenia wielkości rezystywności uziemień  
i GSU/LSU, 

� sprzęt dielektryczny do montażu instalacji elektrycznej,  
� wiertarki,  
� sprzęt osobisty, 
� drabiny stalowe, 
� taśma biało-czerwona. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 
Pyzatym  może być użyty dowolny sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
 
4. TRANSPORT  
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub odkształceń 
przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami 
bhp. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej. Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu lub 
uszkodzeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
  
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
 
5.1 Ogólna charakterystyka systemu oddymiania 

Podstawowym zadaniem systemu oddymiania jest odprowadzenie dymu  
i gorących gazów pożarowych na zewnątrz budynku oraz zapewnienie ochrony życia ludzi i mienia poprzez: 

� zapewnienie dróg ewakuacyjnych wolnych od dymu, 
� ułatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dolnej warstwy wolnej od dymu, 
� opóźnienie względnie zapobieganie gwałtownemu rozwojowi pożaru, 
� zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia, 
� ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem gorącymi gazami pożarowymi i produktami 

termicznego rozkładu. 
W budynku przewidziano system oddymiania korytarzy piętrowych. Sterowanie centralkami oddymiania odbywać się będzie 
poprzez moduły sterujące systemu sygnalizacji pożarowej zaprojektowane na pętlach dozorowych.  

 Wykrycie pożaru przez optyczną czujkę dymu lub wciśnięcie ręcznego przycisku oddymiania powoduje zainicjowanie 
procedur alarmowych.  

� uruchomienie siłownika okien oddymiających bez zwłoki czasowej – otwarcie okien oddymiających, 
W przypadku fałszywego alarmu, skasowanie alarmu powoduje wejście poszczególnych urządzeń w stan normalnej pracy.  

Centralki oddymiania montowane na dostępnej wysokości zgodnie z dokumentacją projektową. W tablicy rozdzielczej 
urządzenia te powinny mieć własny bezpiecznik, do którego nie mogą być podpięte żadne inne urządzenia. Do przewodu 
zasilającego centralki oddymiania nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Kierownika Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
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Kierownika Budowy. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego 
będzie Kierownik Budowy. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Kierownika Budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Kierownika Budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowi ązany jest dostarczy ć następujące dokumenty: 
� certyfikaty, 
� deklaracje zgodności producentów, 
� aprobaty techniczne, atesty i świadectwa dopuszczenia, 
� protokoły pomiarów elektrycznych. 

 
5.2 System  oddymiania  

Na podstawie analizy warunków budowlanych ustalono, że projektuje się grawitacyjny system usuwania dymu i ciepła. 
System oddymiania projektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej przyjmuje się następujące 
założenia dla systemu usuwania dymu i ciepła: 

� do usuwania dymu wykorzystuje się okno oddymiające uruchamiane automatycznie po wykryciu pożaru 
przez czujkę dymu, 

� okno oddymiające wykonane w klasie zgodnej z PW, 
� kable zasilające elementy systemu o odporności ogniowej PH 90. 
 

5.3 Przygotowanie ko ńców żył i ł ączenie przewodów 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy urządzenia mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody (np. siłowniki 
systemu oddymiania), a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy 
wykonać zgodnie z DTR-ką danego urządzenia. Na końcach przewodów giętkich stosować końcówki tulejkowe lub oczkowe w 
zależności od  typu zacisku, do którego mają być połączone. Skręcenia i oczka są wykluczone. Stosować podkładki sprężynowe i 
normalne, zapewniające właściwy docisk i przepływ prądu. Styki zabezpieczyć przed korozją wazeliną techniczną. Dławiki urządzeń  
z wchodzącymi przewodami należy odpowiednio uszczelnić, wszelkie   przepusty   przez  ściany   i   stropy   należy   uszczelnić  
atestowanymi   niepalnymi uszczelniaczami.  

Wszystkie przewody: zasilające oraz łączące pomiędzy sobą elementy systemu oddymiania wykonać bezwzględnie 
przewodami zgodnymi z PW systemu. 

Centralki odymiania (COD) wymagają zasilania 220 - 230 V bezpośrednio z tablicy energetycznej i posiadające własne 
zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik) w polu tablicy. Do przewodu zasilającego centralki oddymiania nie wolno podłączać 
żadnych innych odbiorników. Centralkę oddymiania zasilać z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

Przewody instalacji prowadzić zgodnie z aprobatą techniczną danego przewodu. 
  

5.4 Przejścia przez stropy 
Wszystkie przejścia przewodów instalacji oddymiania przez stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te 

należy wykonywać w rurach ochronnych, zabezpieczyć masą ognioochronną min. EI90. 
 

5.5 Układanie kabli i przewodów 
Kable i przewody należy układać na ścianach w korytach instalacyjnych metalowych w liniach prostych, bez naprężeń i 

uszkodzeń izolacji. Obwody instalacji elektrycznej wyprowadzić z centralki oddymiania bez zapętleń i nieuzasadnionych krzyżowań. 
Do mocowania przewodów PH90 należy wykorzystać certyfikowane uchwyty E90 lub koryta stalowe o odpowiedniej odporności 
ogniowej. Zastosować uchwyty wg dokumentacji projektowej lub równorzędne. Przewody prowadzone na ścianach równolegle do 
sufitu lub pod kątem prostym.  

 
5.6 Monta ż urządzeń systemu oddymiana 

Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachować należy wszystkie zalecenia producenta 
wskazane w załączonych do urządzeń kartach katalogowych, wytycznych montażowych i DTR-kach. Sposób mocowania winien 
gwarantować zachowanie zdolności do realizowania funkcji, jakie zostały przypisane każdemu elementowi, zarówno pod względem 
mechanicznej operacyjności (możliwość serwisowania elementów), jak i poprawności reagowania na zjawiska pożarowe. 
Wszelkie odstępstwa od wymaganych sposobów montażu urządzeń muszą być ustalane z Kierownikiem Budowy wspólnie z 
współpracującymi branżami powiązanymi. 
  
5.7. Ochrona przeciwpora żeniowa 

Niniejszy projekt przewiduje jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania, a 
dodatkowo jako wzmocnienie ochrony wyłączniki różnicowo-prądowe, które po zakończeniu prac montażowych muszą być 
przebadane w pełnym zakresie. Należy zachować ciągłość/przewodność galwaniczną przewodu ochronnego PE. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.7.  

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót  ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych 
materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej dokumentacji. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie 
badania. 
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Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Użytkownika. 
Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach dokumentacji, zostają odrzucone. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w dokumentacji powinny być ponownie wykonane 

przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
� zgodności z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 
� poprawności oznaczeń, 
� kompletności wyposażenia, 
� poprawności montażu przy braku widocznych uszkodzeń i błędów, 
� należytego stanu izolacji kabli i przewodów oraz urządzeń potwierdzonego protokołami pomiarowymi, 
� skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, potwierdzonej protokołami pomiarowymi, 
� pomyślnego zakończenia prób funkcjonalnych obwodów i układów potwierdzonych protokołami z 

wykonania prób. 
Wszystkie pomiary i próby mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP do 1 kV. Zgodność 

wykonania z projektem i przepisami potwierdzić mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie dozoru prac 
instalacyjnych. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz na podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. 
Obmiar robót obejmuje roboty umowne oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w 
trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą a inspektorem nadzoru. Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami 
przedmiarowymi w kosztorysie inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem ofertowym wykonawcy. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będą uważane 
za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00  Wymagania ogólne. 

Przyjęcia robót należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi Normami i art. 54-56 ustawy „Prawo Budowlane”. Przyjęcie robót 
może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku poszczególnych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z 
dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przejęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać: 

� sprawdzenie działania wszystkich elementów urządzeń stwierdzonych protokołem,       
� przekazanie dokumentów urządzeń i instalacji (certyfikaty, DTR), 
� ważne świadectwa dopuszczenia, 
� protokoły odbiorów częściowych jeżeli takie występowały, 
� instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji (min.2 egz.), 
� dokumentację powykonawczą w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami rzeczoznawcy oraz 2 egz. wersji 

elektronicznej CD, 
� certyfikaty CNBOP zamontowanych w systemie urządzeń oraz przewodów po 3 egz., 
� protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala, zasilacze, itp.) 3 egz., 
� protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: przyciski oddymiania, czujki 3 egz., 
� protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu  i zasad postępowania 3 egz., 
� opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmującego zasady postępowania w języku polskim 3 egz. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
PROJEKT REMONTU OKIEN W SZCZYTACH BUDYNKU DS. „DWUDZIESTOLATKA” W CELU ICH PRZYSTOSOWANIA DO 
FUNKCJI ODDYMIANIA 
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; UL. PIASTOWSKA 1; 50-359 WROCŁAW; DZ. NR 152/8; AM-29; OBRĘB: PLAC 
GRUNWALDZKI  
BRANŻA BUDOWLANA 
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Roboty winny być wykonane zgodnie z regułami sztuki budowlanej, aktualną wiedzą techniczną oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V. Instalacje Elektryczne, 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Zgodnie z umową . 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
           Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone 
w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-E-05125:1976 
(wycofana) 

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 
(wycofana) 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

PN-IEC 60364-4-443:1999 
(wycofana) 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-87/E-05110 01-05:1987 
(wycofane) 

Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 
380 V, dla budownictwa ogólnego 

PN-E-90401:1993 
(wycofana) 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6/6 kV -- Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
0,6/1 kV 

PN-87/E-90056 :1987 
(wycofana) 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe -- Przewody o 
izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-IEC 439-1:1994 
(wycofana)  

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie 
badań typu 

PN-IEC 439-2-4:1997 
(wycofane) 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  

PN-IEC-60364-6-61:2000 
(wycofana) 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze 

PN-EN 12101-3:2004 
(wycofana) 

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące 
wentylatorów oddymiających 

PN-EN 1366-1:2001 
(wycofana) 

Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne 

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków – Przewody niemetalowe – sieć przewodów wykonanych z płyt 
izolacyjnych. 

PN-EN 13501-3:2007 
(wycofana) 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 3: Klasyfikacja na 
podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach 
użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych 
klap odcinających 

 
 
UWAGA : 
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, 
parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – kazdorazowo zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie równowa żne, 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji  

 
UWAGA : 
- przywołane w specyfikacji nazwy  handlowe  materiałów i urzadzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a 
służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania, 
- dopuszcza sie zastosowanie matriałów i urządzeń innych marek od przywołanych w dokumentacji i specyfikacji (tj. dpowiedników), 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w 
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
 
 


