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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 WSTĘP
1.2 Przedmiot specyfikacji.
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach realizacji :

ROBÓT BUDOWLANYCH
dotyczących budynku mieszkalnego wielorodzinnegodotyczących budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w Węgrowie, ul. Zwycięstwa 4w Węgrowie, ul. Zwycięstwa 4

Inwestorem zadania jest Wspólnota Mieszkaniowa „ Zwycięstwa 4” w Węgrowie. 
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi część integralną stanowiącą część 
dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w 
niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, realizacji oraz rozliczaniu 
robót opisanych w pkt 1.1 tej SST.

1.3 Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Przedmiot robót –
 ROBOTY BUDOWLANE

dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w miejscowości Węgrów

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

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

Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.
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Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a 
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

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

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.

Wewnętrzny  Dziennik budowy - stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych 
zachodzących w czasie wykonywania robót.

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego 
zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich 
ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.

Kierownik budowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w 
tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie 
rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, 
Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót 
budowlano - montażowych. UWAGA przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien 
uzgodnić z użytkownikiem budynku organizację robót.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym 
przed przetargiem. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne 
informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie 
ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas 
wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.

1.6 Warunki przekazania przedmiotu robót
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie przedmiotu robót nastąpi protokolarnie 
w terminie określonym w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników 
do protokółu przekazania przedmiotu robót:
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem przedmiotu robót,
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w 
złożonej ofercie przetargowej.

1.7 Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 
część umowy. Oferent zapozna się z przedmiotem robót oraz Projektem Przetargowym 
dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego 
przetargu. Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, 
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić 
podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora oraz Biura 
Projektów.
Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia 
mogą być przygotowane przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą 
w formie rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji 
i w okresie gwarancyjnym.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić podstawy do zamawiania 
materiałów lub określania zakresu prac a kosztorys winien być czytany łącznie z całością 
Dokumentacji. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, 
ilości materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu. Po złożeniu oferty 
przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową         
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być 
zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.8 Warunki zabezpieczenia przedmiotu robót
Odpowiedzialność za zabezpieczenie przedmiotu robót spoczywa na Wykonawcy aż do ich. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu organizacji robót oraz 
harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we własnym 
zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, maszyny i 
urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Dostawa energii 
elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie 
może powodować przeciążeń konstrukcji budynku. Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z 
tym związane muszą być zatwierdzone przez uprawnionego konstruktora. 

1.9 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
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wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na przedmiocie robot, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Rozbiórki przewidziane 
w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. Usuwanie oraz 
utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz" na podstawie „Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez projektanta. „Plan bioz" 
należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 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), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 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).

1.10  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

spoczywa na wykonawcy. Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed 
przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów:

1. projekt organizacji robót,
2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3. program zapewnienia jakości.

1.10.1 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót.
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 Podczas prac rozbiórkowych należy uwzględnić występujące uwarunkowania:
- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem,
- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 
wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu, 
b/ środki ochrony osobistej,
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu.

1.10.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

1.11  Dokumenty budowy
1.11.1 Wewnętrzny Dziennik budowy
Wewnętrzny Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Zapisy do wewnętrznego dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 
powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika 
budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne 
dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W 
szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
-   data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
-   dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;
-   zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,
    daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
-   postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
-  daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
-   komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
-   daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 
polecenia zarządzającego realizacją umowy
-  daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych;
-   wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
-  warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych;
-  dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
-   dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
-   dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
-   wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
-    inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do wewnętrznego dziennika 
budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do 
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dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi.
      Inspektor Nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego.

1.11.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.12.1 dokumenty budowy zawierają 
też:
1. Dokumenty wchodzące w skład umowy;
2. Zgłoszenie robót;
3. Protokoły przekazania przedmiotu robót wykonawcy;
4. Korespondencja dotycząca budowy.

1.11.3 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

1.12 Uprawnienia projektanta w czasie budowy
Biuro projektów wyznacza uprawnionego Inżyniera budowy do prowadzenia Nadzoru 
Autorskiego nad budową zwanego dalej ARCHITEKTEM. Winien on mieć zapewniony 
dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie 
konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, 
Wykonawca zapewni na własny koszt wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych 
prac. Na żądanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach 
dostarczenie próbek materiałów stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro 
Projektów. Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w 
trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów 
budowy. Zmiany te muszą być wprowadzone odpowiednio wcześnie skonsultowane z 
Inwestorem i Wykonawcą.

2.0 MATERIAŁY URZĄZDENIA I WYROBY
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 
materiałów użytych do realizacji robót.
Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - 
ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje 
się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w 
zależności od rodzaju wyrobu formę:
certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych deklaracji zgodności lub certyfikatu 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną 
w pkt. poprzednim.
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie 
materiałów i wyrobów z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako załącznik 
dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektów a trzecia do dyspozycji Inwestora.
Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i 
posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z 
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wykonywanymi pracami budowlano-montażowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji 
budowy prowadzonej przez Wykonawcę.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.1.1 Kontrola materiałów i urządzeń
Na polecenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w 
celu sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. 
Wyniki testów stanowić będą integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę 
do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt 
Wykonawcy.
Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. W 
czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

1   - w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie 
i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
2   -  inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.1.2 Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w 
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez Inspektora. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
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2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 
przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
UWAGA

W czasie realizacji robót należy stosować materiały, urządzenia i wyroby                      
o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych niezgorszych niż podane                
w niniejszej specyfikacji technicznej.

2.4  Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru oraz 
Projektanta. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2.5 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub 
szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Podczas 
transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia 
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.

2.6 Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na 
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bieżąco, na własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inspektora.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.

3.0 WYKONANIE ROBÓT
3.1 Wstęp
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, 
ogólnych przepisów Prawa Budowlanego, Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3.2 Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed 
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

3.2.1 Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
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zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

3.2.2 Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 
atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

3.2.3  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę 
wyników badań. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę.

3.3 OBMIAR ROBÓT
3.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz 
SST. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku skalkulowania wszystkich robót. 
3.3.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót.

3.4 ODBIÓR ROBÓT
3.4.1 Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy:
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- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, 
ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 
nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań 
kontrolnych w czasie odbioru.

Odbiór częściowy robót
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia 
protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich 
ilości, jakości i wartości.
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem 
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego.
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego.
C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 
przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być 
ustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót,
- dziennik budowy i książkę obmiaru,
- uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających  
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty robocze i ustalenia technologiczne.
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W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny 
termin odbioru.

Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

4.0 PODSTAWA PŁATNOSCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z 
Inwestorem. Sposób płatności tj. kosztorys powykonawczy powinna określić umowa między 
Zamawiającym a Wykonawca. Podstawą płatności będzie częściowy protokół odbioru robót. 
Cena powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

−−−− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
Obowiązujące normy oraz przepisy Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów 
objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, 
w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie 
normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W 
szczególności należy przestrzegać poniższych norm, które wykazane są w ostatnich 
punktach każdego rozdziału.

6.0 PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003r.Nr 47, poz. 401)
4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Arkady, 
Warszawa 1997
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7 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
8 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami
9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w ostatnim punkcie każdej 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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B-01.00.00 Roboty rozbiórkowe

1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST

  ROBOTY BUDOWLANE
dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w miejscowości Węgrów, ul. Zwycięstwa 4

1.2 Ogólny opis robót
Przedmiotem robót są czynności polegające na:,

- rozbiórki obróbek blacharskich, okapników stalowych
- rozbiórki rynien i rur spustowych,
- rozbiórka ocieplenia obiektu z płyt styropianowych,
- demontaż okien i drzwi,
- rozbiórka instalacji odgromowych
- rozbiórka utwardzeń terenu z kostki i betonu

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B-
00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt.1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.6.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z technologią. Przed powiększeniem 
otworów należy zapoznać się z konstrukcją budynku. Zaleca się aby stemplami stropowymi 
zabezpieczyć strop. Ewentualny koszt dzierżawy stempli winien być wliczony w cenę 
jednostkową pozycji rozbiórkowych.

2.0 OBMIAR ROBÓT
2.1 Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.3.

2.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię rozbiórkową ścian określa się w metrach sześciennych (m3) a elementów 
więźby dachowej w mb. 

2.3 Wielkości obmiarowe
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

3.0 ODBIÓR ROBÓT 
3.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Podstawą 
płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę oraz obmiar robót sprawdzony w 
naturze przez Inspektora Nadzoru.
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B-04.02.00  IZOLACJE TERMICZNE.

1.0 WSTĘP.
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych termicznych związanych z 
realizacją:

 ROBOTY BUDOWLANE
dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w miejscowości Węgrów, ul. Zwycięstwa 4

1.2 Ogólny opis robót
Przedmiotem robót są izolacje z:

−−−− wełny mineralnej, płyt styropianowych

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

2.0 MATERIAŁY.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2 Materiały
Materiał  do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien spełniać następujące właściwości:
Długość mm L2 ± 2 mm.
Szerokość mm W2 ± 2 mm.
Grubość mm T2 ± 1 mm.
Gęstość kg/m3 min. 60 kg/m3
Współczynnik przewodności cieplnej lamda min 0,039 W/mK., 
izolacje muszą zapewnić przegrodom współczynniki stawiane w warunkach technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (min. wartości dla „U”)

UWAGA: 
W czasie realizacji robót należy stosować materiały o parametrach technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych niezgorszych niż podane  w omawianym dziale niniejsze 
SSTWiOR.

3.0 SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
2.5.

3.2 Sprzęt do wykonywania robót.
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Wskazuje się Wykonawcy na 
konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót.

4.0 TRANSPORT.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 2.6.
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4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów.
Materiały izolacyjne powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały należy układać 
na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać starannie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3  Transport materiałów izolacyjnych.
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z wymogami normy. Materiały 
powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

5.2 Kontrola międzyoperacyjna
Przy wykonywaniu izolacji należy przeprowadzić następujące kontrole międzyoperacyjne:
Przed wykonaniem izolacji należy sprawdzić prawidłowość wypełnienia wszystkich otworów 
oraz ubytków w stropie.
Przy wykonaniu należy sprawdzić:
-przygotowanie powierzchni do ułożenia warstwy materiału izolacyjnego,
- prawidłowość ułożenia materiału izolacyjnego,

6.0 OBMIAR ROBÓT
6.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.3.

6.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię izolacji określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

7.0 ODBIÓR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.4.

7.2 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki.

7.3 Zakres sprawdzeń i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodność z dokumentacją techniczną
b) rodzaj zastosowanych materiałów
c) przygotowanie podłoża
d) prawidłowość wykonania izolacji – sprawdzenie ułożenia, równości, ciągłości i grubości 
warstwy izolacyjnej.

8.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt. 4.  Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę oraz obiar 
robót sprawdzony w naturze przez Inspektora Nadzoru.
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9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.
NORMY
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i wymagania.
PN-B-20130 Płyty styropianowe
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
Produkowane fabrycznie.
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych.
Wełna mineralna
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności
Informacje techniczne producenta wybranego systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989.
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B-05.00.00, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.0 WSTĘP.
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki 
drzwiowej  i okiennej w ramach realizacji  

     ROBOTY BUDOWLANE
dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w miejscowości Węgrów, ul. Zwycięstwa 4

1.2 Ogólny opis robót
Przedmiotem robót jest wymiana stolarki okiennej (okna piwniczne)  i drzwiowej (wejścia 
główne do klatek schodowych).

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

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.5                         

„Wymagania ogólne".
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, 
rysunkami i poleceniami Inwestora.

2.0 MATERIAŁY.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2 Zastosowane materiały.            
Drzwi  wejściowe ALU, ze szkleniem w górnej części, szyby bezpieczne, drzwi z 
samozamykaczem. Okna PCV ciepłe - zewnętrzne, Dostosować kolorystycznie i materiałowo 
do istniejących. Przed zamówieniem elementy uzgodnić z inwestorem . Szyby w drzwiach 
bezpieczne.

UWAGA
        W czasie realizacji robót należy stosować materiały o parametrach technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych niezgorszych niż podane  w omawianym dziale niniejsze 
SSTWiOR.

3.0 SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
2.4.
3.2 Sprzęt do wykonania robót.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.0 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 2. 5. 
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5.0 WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do montażu należy:
a) sprawdzić wymiary otworów,
b) sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową wyposażenia stolarki w zamki, okucia i 
galanterię.
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych,
d) sprawdzić zgodność i kompletność okuć drzwiowych i okiennych.

5.3 Montaż 
Podczas wykonywania montażu stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
a) przed osadzeniem przegród należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica,
b) w przypadku występowania wad w przegrodach, przegrody należy oczyścić i naprawić lub 
zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru,
d) ustawione przegrody należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych,
e) po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu,
g) złącza należy wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym przez producenta,
h) wykonawca montujący przegrody powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, 
kadrą wykwalifikowanych pracowników, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji i 
zamontowania na budowie.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano Badania w czasie wykonywania robót w SST B-
00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.2

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z zasadami podanymi w 
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana 
stolarka. Odbiór stolarki powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych stolarki z 
atestami wystawionymi przez wytwórcę.
e) nie dopuszcza się stosowania stolarki, której właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB.
f) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
g) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć- konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów, skrzydło drzwiowe  
powinno otwierać się i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z przeznaczeniem,
h) sprawdzenie niezawodności drzwi – zachowanie sprawności po wykonaniu określonej 
przez producenta ilości cykli,
i) sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151
j) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła i zamków zgodnie z dokumentacją 
techniczną.
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7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.3. 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót 
podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych wykonanej stolarki               i 
przegród w świetle ościeżnic.

8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.4.

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

8.3 Uznanie robót za poprawne.
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi :
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niż 2 mm na 1m 
wysokości przegród, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy,
b) różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż :
- 1mm przy długości przekątnej do 1m,
- 2mm przy długości przekątnej do 2m,
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2m.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Ogólne zasady płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 
4. Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę oraz obiar robót 
sprawdzony w naturze przez Inspektora Nadzoru.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.
NORMY
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie. Definicje i opis
PN-79/B-13054 Szkło w budownictwie. Szkło płaskie, walcowane
PN-EN 1063:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne szklenia
PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkło w budownictwie
PN-88/B-12203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia
PN-EN 357:2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy szkleniowe.
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła.
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B-08.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE I BLACHARSKIE

1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i blacharskich w ramach  
   

  ROBOTY BUDOWLANE
dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w miejscowości Węgrów, ul . Zwycięstwa 4

1.2 Ogólny opis robót
Przedmiotem robót blacharskich jest wykonanie obróbek murków ogniowych, obróbek 

balkonów i daszków nad wejściami głównymi wraz z ich pokryciem blachą .
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B-
00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt.1.4.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.6.

2.0 MATERIAŁY
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 2. Zastosowanymi materiałami są:
- blacha płaska
- łaty
- kontrłaty
- wiatroizolacja,

UWAGA
W czasie realizacji robót należy stosować materiały o parametrach technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.0 SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 
2.5.

3.2 Sprzęt do wykonania robót.
Roboty można wykonać przy użyciu lekkich narzędzi ręcznych oraz giętarek do blachy.

4.0 TRANSPORT.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 2.6.
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4.2 Transport i składowanie.
Materiały do wykonania robót blacharskich winny być składowane  i transportowane na 
ofoliowanych paletach. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"         
pkt. 3.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, jakich roboty będą wykonywane. W pierwszej kolejności należy wykonać 
rozbiórki oraz wymianę zniszczonych elementów . Czynności te winien odebrać Inspektor 
Nadzoru. Po ich odbiorze należy wykonać poszczególne warstwy wykończenia połaci 
dachowych. 

5.2. Montaż 
5.2.1. Montaż blach
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobów, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową,
aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu 
powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu 
powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:- 
blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych 
narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję 
miejsc ciętych.- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące 
spowodować odbarwienie powierzchni blach.
Blachę należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercącjących do 
łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając 
uwagę aby nie uszkodzić przy tym podkładek z EPDM.
Przed montażem blach należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe.
Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować 
farbą zaprawową . Blachy absolutnie nie należy kłaść bezpośrednio na papie, powszechne 
jest stosowanie folii paroprzepuszczalnych z zastosowaniem łat i kontrłat. 
Średnie zużycie wkrętów to ok.6-7 szt/m2 (w rejonach narażonych na silne wiatry należy 
zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je za pomocą nasady magnetycznej wkrętarki 
akumulatorowej lub wiertarki. Szczelność połączenia gwarantują
wkręty posiadające uszczelkę z EPDM,która przy prawidłowym (prostopadłym) dokręceniu 
wkrętu powinna wyjść nieco poza obręb podkładki.
Uwaga 
- zawsze należy ściągnąć folię ochronną przed przykręceniem wkrętów, w przeciwnym 
wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelności!

5.2.2. Montaż rynien i rur spustowych.
Rynny średnicy 15 cm. należy zakupić jako gotowy wyrób z blachy stalowej
ocynkowanej lub PCV. Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm i
mocowane za pomocą stalowych haków wymiarach 4 x 25 mm. Spadki rynien nie
mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 cm niżej niż
brzeg wewnętrzny Połączenie kosza z rurą spustową poprzez lutowanie zapewniające
szczelność połączenia.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Kontrola wykonania podkładów powinna
być przeprowadzona przez Zarządzającego realizacją umowy przed przystąpieniem do
wykonywania pokryć. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać
odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczeństwa oraz być zaakceptowane przez
Zarządzającego realizacją umowy. 

6.2. Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarządzającego realizacją umowy w odniesieniu do prac zanikających – podczas
wykonywania prac pokrywczych, w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po
zakończeniu prac pokrywczych. Kontrolę między operacyjną i końcową dotyczącą pokryć
z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunków. W przypadku blach
dachówkowych podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte krawędzie i 
zakłady. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych. W czasie kontroli szczególna 
uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych Kontrola wykonania tych elementów robót 
polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami 
specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje sprawdzenie spadków, uszczelnień 
elementów składowych, prawidłowości mocowania haków.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:1 m2 pokrytej powierzchni dachu 1 mb - wykonanie rynien i rur 
spustowych 

8. Odbiory robót i podstawy płatności
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9. 
Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokółu
końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 
Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania warstw pokrycia
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem
Odbiór końcowy należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór
końcowe polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obróbek
blacharskich i ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi.
Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w
przedstawionym przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują:

25



Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań
Wykonanie robót rozbiórkowych pokrycia
Ułożenie pokrycia
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów
rozbiórkowych z placu budowy.

9. Przepisy i dokumenty związane
9.1Związane normatywy WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 – Budownictwo 
ogólne:
1.Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
2.Rozdział 15 – Pokrycia dachowe

9.2.Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności:
PN-89/B-02361
- Pochylenia połaci dachowych PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie 
budowlane z blachy stalowej  ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 3443-8
- Tolerancja w budownictwie
PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu
PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część1: Stal 
PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.
Część3: Stal odporna na korozję
PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu
PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania
Certyfikaty wyrobów
Aprobaty techniczne wydane przez IITB

26



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZETU,
URZADZEN I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGÓLNA
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1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej 
(układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego .

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji 
technicznej szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, e 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z:
– układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz
obiektów budownictwa inżynieryjnego ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu
wykonanie robót związanych z:
– kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badan oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.4. a także podanymi poniżej:
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Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badan i prób oraz odbiorów i rozliczeń
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badan dla potwierdzenia tych wymagań
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostke badająca 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego 
materiału lub wyrobu. Cześć czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w 
skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej moe być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody 
ochronne PE i PEN nie są częścią czynna).
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów 
itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
– przepusty kablowe i osłony krawędzi,
– drabinki instalacyjne,
– koryta i korytka instalacyjne,
– kanały i listwy instalacyjne,
– rury instalacyjne,
– kanały podłogowe,
– systemy mocujące,
– puszki elektroinstalacyjne,
– końcówki kablowe, zaciski i konwektory,
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inna formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.).
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwosci ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i
połączenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, 
luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczna wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 
dokumentacja; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– Kucie kucie bruzd i wnęk,
– Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
– Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,
– Montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,
szyno przewodów,
– Montaż  korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
– Oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentacje robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badan kontrolnych,
– dokumentacja podwykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
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Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 
pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności,
– wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodowa Komisje 
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
– wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
– wydał oświadczenie, e zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja 
projektowa, sporządzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg wymogów 
dla rodzaju pomieszczenia i powlokę ochronna.
Jako materiały przewodzące mona stosować miedz i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV;
18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm².
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacja i powłoka ochronna do 
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub 
układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył 
zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w 
zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 
mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju 
minimalnego 1,5 mm². Jako materiały przewodzące mona stosować miedz i aluminium, przy 
czym dla przekroju ył do 10 mm² naley stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe słua do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 
obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody 
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rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości 
silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materiały przewodzące szyno przewodów mona stosować miedz i aluminium 
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szyno przewody mona montować wykonane w 
obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w
miejscach przejścia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy 
przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. 
Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie 
osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako 
mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji 
elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także 
innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych 
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 
do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, 
ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do 
kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki 
łukowe, umożlliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach ył).
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montau 
mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia 
w zakresie od – 5 do + 60ºC.
Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważaja 
płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej 
szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia 
prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub 
listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 
instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o 
wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o 
podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzęt kanałów i listew mona podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji 
oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
słabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasada jest używanie materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę 
otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają 
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich Jednocześnie podłączenia silników i 
maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur 
stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i 
przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej.
Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub 
sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych 
przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od 
ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub 
karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice 
typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. 
Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się 
giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw 
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sztucznych. Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 
mm należy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub 
pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji 
oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki 
montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, 
różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie 
betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z 
możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub 
podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 
mogą być wykonane także z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i 
w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub 
przykręcanie (otwarte lub zamykane). Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do 
ścian pustych, służa do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, 
przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla 
człowieka, jednocześnie zapewniają stopię ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki 
uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują 
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od
przeznaczenia puszki murza spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka 
sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodów o 
przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” 
i / lub wkrętów.
Koniówki kablowe, zaciski i konwektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd
elektryczny jak aluminium, miedz, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub 
lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i 
przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania 
końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnic można 
kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzęt instalacyjny
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
• Taczniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za
pomocą wkrętów lub „pazurków”.
• Taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio
na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0÷2,5 mm2.
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia.
• Podstawowe dane techniczne:
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: do 10 A,
– stopię ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
– stopię ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
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2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach 
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów 
lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe murza być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w 
tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju 
od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

−−−− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 
zawierającego co najmniej:
– dobór opraw i źródeł światła,
– plan rozmieszczenia opraw,
– rysunki sposobu mocowania opraw,
– plan instalacji zasilającej oprawy,
– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,
– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech 
klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy 
od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w 
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w 
pozostałych przypadkach. Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła 
światła:
– do żarówek,
– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),
– do lamp rtęciowych wysokopreżnych,
– do lamp sodowych,
– do lamp ksenonowych.
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące 
oznaczenie związane ze stopniami ochrony:
– zwykła IP 20
– zamknięta IP 4X
– pyłoodporna IP 5X
– pyłoszczelna IP 6X
– kroplo odporna IP X1
– deszczoodporna IP X3
– bryzgoodporna IP X4
– strugoodporna IP X5
– wodoodporna IP X7
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– wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza się , e dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania
dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu 
ochrony IP 64/23 jest oprawa pyłoszczelna i bryzgoodporna w części, gdzie znajduje się 
lampa oraz zwykła i deszczoodporna w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno 
zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

2.2.7. Sprzęt do innych instalacji
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:
– przyzywowej (dzwonki, gongi),
– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
– antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów równie karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w
krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
Prace mona wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury 

34



dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, 
ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwosci uszkodzeń 
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja techniczna i 
umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru.

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montażowej,
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu
osprzętu,
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów (pkt 2.2.2.),
– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 
ni 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w 
tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez
kielichowanie),
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana (licowana) z tynkiem,
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów dostosowanych 
do średnicy wprowadzanych rur,
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 
mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 
wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 
wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody murza być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa 
przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

35



– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych,
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej montowanego na ścianach Przed zamocowaniem opraw należy 
sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń Źródła światła i zapłonniki do opraw 
należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne 
obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 
sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten
występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacje będącą 
kombinacja barwy zielonej i żółtej Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich 
prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla 
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 
wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na 
parterze. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki.
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7 pkt 6
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badan kabli i przewodów zawarty jest 
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych 
i końcowych polegających na kontroli:
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– zgodności dokumentacji podwykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji podwykonawczej,
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawce montażu,
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej,
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
– pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza ni 50 M¤. Rezystancja izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza ni 20 M¤. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemająca
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potraceń 
za obniżoną jakość

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 
elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
– dla kabli i przewodów: m,
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji 
elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, mona ustalić inne szczegółowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót
W szczególności mona przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
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Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże 
lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej 
np. zasilanie pomp.
8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi
przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
– dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
– dla napiec powyeżj 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 
kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 
wykonuje się tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposób przeprowadzenia badan są określone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają równie:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiajacych
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej,
– likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są równie koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
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Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych 
do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw 
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
Ochrona przed prądem przeteżeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.
Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposaenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.
Instalacje bezpieczeństwa
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PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Cześć 1: Zasady,
wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Cześć 
1:Wymagania ogólne
PN-EN 60799:2004
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana 
A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężniowych instalacji domowych 
ipodobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Cześć 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Cześć 1: Postanowienia ogólne.
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PN-E-04700:1998
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałeźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V 
do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałeźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V 
do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 
230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn.
zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011).
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INSTALACJA ODGROMOWA
( kod CPV 45311100-1 )

1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem demontażu zwodów, 
uchwytów i przewodów odprowadzających instalacji odgromowych na budynkach, a 
następnie  ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiałów zgodnie z PN-86/E-
05003 (obowiązującej w trakcie budowy instalacji odgromowej budynków).    

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z : 

    ROBOTAMI BUDOWLANYMI
dotyczącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w Węgrowie

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachach 
poszczególnych obiektów. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 
niżej wymienionych robót:
demontaż istniejących zwodów i przewodów odprowadzających wraz przynależnymi 

uchwytami,
montaż odtworzenie nowych zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów
podłączenie wykonanej instalacji do  projektowanego uziomu otokowego,
wymiana złączy krzyżowych łączących nową instalację z istniejącym uziomem otokowym,
sporządzenie protokółu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiązującymi 

normami wartość oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów)

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji odgromowej.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, 
poleceniami Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM  oraz zgodnie z art. 5, 22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom V Instalacje elektryczne – Rozdział 16 ". Arkady, Warszawa 
1988.

2 Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania instalacji odgromowej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
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2.2 Przewody
Instalację należy   wykonać  z  przewodów  stalowych ocynkowanych ø 8mm.
Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz  bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest 
zastosowania w budownictwie oznaczonym znakiem CE.

3 Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.

4 Transport
Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich 
zanieczyszczenia.

5 Wykonanie robót
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
izolacyjne.

5.2 Roboty demontażowe
Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów.
Przed przystąpieniem do  remontu dachu należy zdemontować instalacje. 
Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
zniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i 
wywieźć na uzgodnione z Inwestorem miejsce składowania..

5.3 Sposób układania przewodów
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o 
promieniu nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo 
starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. 
Jeżeli nie można zastosować spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, 
przy czym łączone przewody powinny się stykać na długości około 10 cm. Przewody 
instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powinny być zabezpieczone przed korozją 
przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno sto-
sować linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno też stosować linek stalowych, tylko 
ocynkowane pręty stalowe.

5.4 Zaciski probiercze
Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości 
ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania 
okresowych kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej 
dwie śruby zaciskowe) musi umożliwić łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od 
przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzania pomiarów oporności.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji
Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą .Wartość oporności 
uziemienia nie może być większa od 30 omów.
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6 Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano—montażowych .Lenartowicz R., 
Boczkowski A., Wybrańska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie 
w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB2004. [6]   Markiewicz H.:    Instalacje 
elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

7 Odbiór robót
Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji  przewidzianych dla danego rodzaju robót 
należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
3 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów),
4 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
5 protokoły badań.

8 Przedmiar robót
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.

9 Warunki płatności
Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót.

10 Przepisy związane
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót    Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)
D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. CZESC OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

       ROBOTY BUDOWLANE
dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnegodotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej.
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w t.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[9]pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
„Wymagania ogólne” [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmianę:
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a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm,
2. barwę:
a) kostka w kolorze kostki istniejącej – istniejące utwardzenia przy szkole.
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (na wzór 
istniejącego)
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c) grubość: 60mm i 80 mm
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy podanych szerokości bez konieczności nadmiernego 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 
tablicy 1 (tablica stanowi załącznik do normy)
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z sola odladzająca w 
warunkach mrozu.

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie może odbarwiać kostek). Zaleca 
się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, 
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: 
sadz i barwników organicznych).

2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnię
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego u2ytku spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 
[5],
b) do wypełniania spoin
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki
a) krawężniki betonowe
b) obrzeża betonowe
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki :
  4cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4
10cm pospółki

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),
d) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą).
e) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) 
z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 5.

5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami.
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują:
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
• ułożenie kostek z ubiciem,
• zasypka spoin piaskiem
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

5.6. Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów
na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
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grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte praca brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki,dokładają kostki w okolicach studzienek i 
kraweżników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń 
infrastruktury technicznej (np. studzienek,  włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm 
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z
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osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używac walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe.

5.7.3.Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45 stopni, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze 
spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć 
warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 
niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyscić z piasku i 
można oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.
Wyszczególnie
nie badań i 
pomiarów

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża lub 
koryta

Wg SST D-04.01.01.

2 Sprawdzenie ew. 
podbudowy

Wg SST D-04.04.02

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji)

Bieżąca kontrola j: 
grubości, spadków i 
cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją 
projektową i 
specyfikacją

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości +1 
cm

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową

Sukcesywnie na 
każdej działce 
roboczej

-

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we 
wszystkich punktach  
charakterystycznych

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm
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c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) równość w profilu 
podłużnym (wg BN-
68/8931-04 -  łatą 
czterometrową)

Jw. Nierówności do 8 mm

e)  równość w przekroju 
poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową 
z poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą 
niwelacji)

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm

f)   spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji)

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3%

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym)

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do ±5 cm

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i 
pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu 
dług. 10 cm)

W 20 punktach 
charakterystycznych 

dziennej działki 
roboczej

Wg pkt-u 5.6.5

i)   sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich 
ułożenia

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 
lub decyzji Inżyniera

6.3. Badania wykonanych robót
Zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badań i    

pomiarów
Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, 
wykruszeń , spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi 
nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie 
położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg 
tab. 2, Ip. 5b)
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3 Rzędne wysokościowe, 
równość podłużna i 
poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 
(wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, Ip. 
od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokość 
spoin i szczelin w nawierzchni, 
pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały 
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

−−−− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
−−−−  ewentualnie wykonanie podbudowy,
−−−− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod kraweżniki, obrzeża, ścieki,
−−−− wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
−−−− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
       1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek
4. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą.

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
10. D-04.01.01÷04.03.0 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie
11. D-04.04.00÷04.04.0 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
12. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego

51



13. D-04.05.00÷04.05.0 Podbudowy i ulepszone podło2a z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.01a Ustawianie kraweżników betonowych
18. D-08.01.02a Ustawianie kraweżników kamiennych
19. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
20. D-08.05.00 Ścieki
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