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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

S – 00. 00.   WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV  45000000 – 7  Regionalny Szpital w Kołobrzegu. Przebudowa i rozbudowa istniejącego 
budynku szpitala w Kołobrzegu (związanej ze zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń z 
przeznaczeniem na Zakład Patomorfologii). Roboty remontowo -  budowlane. 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna S 00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót oraz zestawienie urządzeń wyposaŜenia, które 
zostaną wykonane w ramach zadania:  Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w Kołobrzegu 
(związanej ze zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń na Zakład Patomorfologii). Roboty remontowo -  
budowlane. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych S T   
1.3.1. Roboty budowlane wg przedmiarów jak w kosztorysie: 
a) Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe.                  
b) Roboty murowe. 
c) Tynki i okładziny wewnętrzne ścian i sufitów. 
d) Stolarka budowlana. 
e) PodłoŜa i posadzki. 
f) Malowanie, odbojnice. 
g)   Instalacje wod-kan, c.c.w., c.o., wentylacji. 
h)   instalacje elektryczne. 
 
1.3.2. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
S 01.00.   Roboty budowlane rozbiórkowe i demontaŜowe. 
S 02.00.   Roboty murowe. 
S 03.00.   Tynki i okładziny wewnętrzne ścian i sufitów, malowanie. 
S 04.00.   Stolarka budowlana.  
S 05.00.   PodłoŜa i posadzki. 
S 06.00.   Instalacje wod- kan, c.c.w., c.o., wentylacji. 
S 07.00.   Instalacje elektryczne. 
 
1.3.3. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Roboty wykonywane będą w oparciu o : 
Projekt : Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w Kołobrzegu (związanej ze 
zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń na Zakład Patomorfologii). Roboty remontowo -  
budowlane. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
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Projekt : Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w Kołobrzegu (związanej ze 
zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń na Zakład Patomorfologii). Roboty remontowo -  
budowlane. 
 
 
Przedmiary robót  
 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy  będzie 
zawierać następujące części: 
Projekt -   Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w Kołobrzegu (związanej ze 
zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń na Zakład Patomorfologii). Roboty remontowo -  
budowlane. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
 1. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
 2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 
1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację magazynów, składowisk. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem wody pitnej pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy w pomieszczeniach szpitalnych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
 
1.4.5. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń na Terenie 
Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i uŜytkownika pomieszczeń o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Polecenie Inspektora nadzoru  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
transportem materiałów oraz na dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
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Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy.  JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
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dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru 
 do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 
(2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Ilości wykonanych robót naleŜy określać wg obmiarów rzeczywistych lub w przypadku rozliczenia ryczałtowego wg 
wyceny przyjętej w ryczałcie. 

 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
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zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
InŜynier. 
 
8.3. Odbiór wst ępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wst ępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  
    ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  
    ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  
    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót . 
11. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 
S 01.00. Roboty budowlane rozbiórkowe i demonta Ŝowe 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
rozbiórkowych, wyburzeniami i demontaŜem elementów wykończeniowych  oraz  zamurowań i 
wykuć otworów  w związku z zadaniem : Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w 
Kołobrzegu (związanej ze zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń na Zakład Patomorfologii). 
Roboty remontowo -  budowlane. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
1.2, Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zakresu robót rozbiórkowych: 
a) demontaŜ bram metalowych garaŜy                         -      4 szt. 
b) demontaŜ drzwi wewnętrznych drewnianych            -    11  szt. 
c) demontaŜ okien                                                         -     3  szt. 
d) rozbiórka sufitów podwieszanych                              -   34,12 m2 
e) osadzenie belek nadproŜowych stalowych 

(ściana zewn. garaŜu)                                               -    29,85 m.    
f) wykucie otworów drzwiowych                                   -     5,555 m3 
g) wykucie bruzd pod nowe ścianki działowe                -     1,356 m3 
h) zerwanie posadzek lastrykowych i cementowych     -    251,390 m2. 
i) rozbiórka podłoŜy pod posadzki                                -    251,390 m2. 
j) odbicie tynków (łącznie z okładzinami)                     -     210,175 m2, 
k) wywózka gruzu wraz z utylizacją                              -       22,03 m3. 
2.  Materiały pochodz ące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom 
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne . 
3.  Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, Ŝuraw 
samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne. 
4.  Transport 
Samochód wywrotka, samochód skrzyniowy.                                                                           
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie naleŜy uŜywać gruzu do 
ponownego zuŜycia w podłoŜu posadzek.   
5.   Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. 
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. 
6.  Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu 
7.  Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2) - muru, okładzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt.  Dla wywózki gruzu 
– m 3 . 
8.  Odbiór robót 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
9.  Podstawa płatno ści 
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. lub inne wymienione w punkcie 7, po odbiorze robót 
10.  Przepisy zwi ązane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. 

Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
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S 02.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
Roboty murowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót  murowych w ramach zadania : Przebudowa i rozbudowa istniejącego 
budynku szpitala w Kołobrzegu (związanej ze zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń na Zakład 
Patomorfologii). Roboty remontowo -  budowlane. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót murowych. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych przy budowie sali 
dydaktycznej: 
a)   uzupełnienie ścian lub zamurowań z cegły pełnej                                                                  -  7,115  m3. 
b)   ławy fundamentowe betonowe pod ścianki działowe                                                              -  1,356 m3. 
c)   ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych L – 19 (nad nowymi otworami)                                    -  10  szt. 
d)   wykonanie ścianek działowych betonu komórkowego  gr. 12 cm,                                          - 130,437 m2 
e)   wykonanie ścianek działowych zbrojonych bednarką z cegły pełnej gr. 6,5 cm                     -   9,175 m2 
 
2. Materiały 
Materiały wykorzystane do remontu oddziału muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w 
salach operacyjnych oraz w budynkach szpitalnych. 
 
Cegła ceramiczna pełna kl. 150, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 Mpa do obmurowania 
końców belek, ścianek działowych. 
Bloczki (płytki) z betonu komórkowego 600 gr. 12 cm na zaprawie j.w. 
Belki stalowe – dwuteowniki  220 mm , stal ST3 SX. 
Belki nadproŜowe L – 19. 
3. Sprzęt 
Narzędzia do wykonania systemowych ścianek działowych ,poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz naroŜny, pion i sznur murarski, wiadra 
 
4. Transport 
Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy 
lub wciągarka ręczna. 
 
5.  Wykonanie robót 
 
Wykonanie robót remontowych zgodnie z Opisem Technicznym i zakresem podanym na stronach 3 i 4 Projektu 
remontu. 
 
6.  Kontrola jako ści 
Sprawdzenie jakości cegieł naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.  Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola 
największych odchyłek wymiarów ścianek działowych. 
Sprawdzenie wykonania nadproŜy. 
 
7.  Jednostka obmiaru 
(m2) ścianki działowej 
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7.  Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
8.  Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem  ( m2) - po odbiorach poszczególnych robót. 
 

9. Przepisy zwi ązane 
PB-B 7905/97. 
PN 771-4: 2004/A1: 2006. 
Atesty Higieniczne PZH dla poszczególnych rodzajów materiałów 
Deklaracje Zgodności z poszczególnymi Polskimi Normami 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement  portlandzki   
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S 03.00.SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
Tynki i okładziny wewn ętrzne ścian i sufitów, malowanie. 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót  wykończeniowych w ramach zadania : Przebudowa i rozbudowa 
istniejącego budynku szpitala w Kołobrzegu (związanej ze zmianą sposobu uŜytkowania 
pomieszczeń na Zakład Patomorfologii). Roboty remontowo -  budowlane. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  wykończeniowych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  wykończeniowych przy budowie sali 
dydaktycznej: 
a)  przetarcie istniejących tynków.                                                                                  – 768,022 m2 
b) tynki wewnętrzne zwykłe cementowo-wapienne III kat.                                             -  328,708 m2 
c) tynki pocieniane na ścianach i stropach.                                                                    – 700,412 m2. 
d) naroŜniki ścienne ochronne ścian. 
e) sufit podwieszany systemowy.                                                                                   -  275,96 m2. 
f)  obudowa systemowa poziomów instalacyjnych                                                         - 136,51 m2. 
g)  izolacje powłokowe p-wodne, pionowe – fartuchy przy umywalkach i zlewach.       –  26,40 m2. 
h) licowanie ścian płytkami glazurowanymi (łącznie z fartuchami).                               – 294,715  m2. 
i) malowanie tynków wewnętrznych farbami silikonowymi                                            - 428,119 m2. 
j) montaŜ odbojnic – wg wskazań projektu. 
 
2. Materiały 
Materiały wykorzystane do remontu oddziału musz ą posiada ć dopuszczenie do stosowania w 
salach operacyjnych oraz w budynkach szpitalnych. 
 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki 
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne, renowacyjne 
farby wewnętrzne i elewacyjne dające powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej  
Tynki i gładzie gipsowe do wykonania w kolorze białym na ścianach – posiadające Deklaracje 
Zgodności z PN- B-300042:1997, Atesty Higieniczne PZH. 
Sufity podwieszane posiadające Aprobaty Techniczne ITB i Atesty Higieniczne PZH . 
Farby silikatowe posiadające Deklaracje Zgodności z normą PN-C-81914:1998, Atest Higieniczny 
PZH . 
   
3.  Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
Pojemniki i wiadra, mieszarka elektryczna, pędzle 
 
4.  Transport 
Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
5. Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoŜa po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach 
instalacyjnych, elektrycznych. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z naroŜnikami wzmacniającymi 
ściany. 
Wykonanie sufitu podwieszonego. 
Malowanie tynków farbami silikatowymi. 
6.  Kontrola jako ści robót 
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Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych w z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
 
7. Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych i malowanie tynków. 
MontaŜ sufitów podwieszanych – ( m2 ).  
8.  Odbiór 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
 
9.  Podstawa płatno ści 
Za (m2) zgodnie z obmiarem , szt. montowanych elementów budowlanych zgodnie z podziałem na 
typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
Aprobaty Techniczne ITB nr AT – 15. 
Certyfikaty Zgodności ITB , 
Atest Higieniczny PZH. 
Instrukcje montaŜowe producentów. 
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S 04.00.SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
Stolarka budowlana 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót  stolarki budowlanej w ramach zadania : Przebudowa i rozbudowa 
istniejącego budynku szpitala w Kołobrzegu (związanej ze zmianą sposobu uŜytkowania 
pomieszczeń na Zakład Patomorfologii). Roboty remontowo -  budowlane. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  wykończeniowych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  wykończeniowych . 

a) okna z PCV   -  wg zestawienia stolarki                           -  27,709 m2.                                             
b) montaŜ Ŝaluzji okiennych                                                 -  11,718 m2. 
c) montaŜ parapetów wewnętrznych i zewnętrznych           -     6 szt. 
d) montaŜ drzwi wewnętrznych z ościeŜnicami                    -    17 kpl. 
e) montaŜ drzwi wewnętrznych (szachty techniczne)          -      6 kpl. 
f) montaŜ drzwi zewnętrznych z ościeŜnicami                    -      2 kpl. 
g) montaŜ drzwi aluminiowych wewnętrznych                     -      7 kpl. 

 
2.   Materiały 
 
Drzwi płytowe wg wskazań projektu jednodzielne i dwudzielne pełne wraz z ościeŜnicą metalową 
regulowaną posiadające Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną ITB i Atest Higieniczny PZH. 
Drzwi zewnętrzne i aluminiowe posiadające Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną ITB i 
Atest Higieniczny PZH. 
 
3.  Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania. 
 
4.  Transport 
Dostawa - samochodem , na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
5. Wykonanie robót 
Przygotowanie ościeŜy po robotach murarskich i tynkarskich, konstrukcyjnych lub remontowych 
oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych. 
MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
6.  Kontrola jako ści robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych w z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
 
7. Jednostka obmiaru 
MontaŜ stolarki budowlanej aluminiowej, montaŜ stolarki drzwiowej łącznie z ościeŜnicami 
regulowanymi – kpl. 
MontaŜ okien z PCV  - m2. 
MontaŜ parapetów – m. 
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8.  Odbiór 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
9.  Podstawa płatno ści 
Za (m2) zgodnie z obmiarem , kpl montowanych elementów budowlanych zgodnie z podziałem na 
typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
Aprobaty Techniczne ITB nr AT – 15. 
Certyfikaty Zgodności ITB , 
Atest Higieniczny PZH. 
Instrukcje montaŜowe producentów. 
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S 05.00.SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
Podło Ŝa i posadzki 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót  posadzkowych w ramach zadania : Przebudowa i rozbudowa 
istniejącego budynku szpitala w Kołobrzegu (związanej ze zmianą sposobu uŜytkowania 
pomieszczeń na Zakład Patomorfologii). Roboty remontowo -  budowlane. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  posadzkowych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  posadzkowych: 
a) wykonanie podkładu betonowego                                                             - 239,68 m2. 
b) izolacja z folii podposadzkowej                                                                 - 239,68 m2. 
c) warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej                                        - 239,68 m2. 
d) izolacja z folii w płynie pod posadzki w pom. Wskazanych w projekcie    - 127,13 m2. 
e) posadzki z  płytek gresowych  30x60 cm i  30x30 cm z cokolikiem          - 153,81 m2. 
f) posadzki z tworzyw sztucznych z cokołem 10 cm                                    - 102,40 m2. 
g) posadzki z płytek trakota                                                                           -     9,37 m2. 
 
2. Materiały 
-  podkład betonowy gr. 4cm, 
-  warstwa wyrównawcza gr. 2,0 cm cementowa, 
-  posadzki z  płytek gresowych  30x60 cm, 30x30 cm z cokolikiem, 
-  posadzki z tworzyw sztucznych (PCV) z cokołem 10 cm (wywiniętym na ścianę). 
-  posadzki terakota 15x15 cm.  
 
Wykładzina podłogowa PCV pomieszczeń „ 
- odporna, antypoślizgowa wykładzina PCV w rulonie gr. 2,0 mm wg normy EN13845, 
- wykładzina dostarczana w rolkach 2,0x20 m, łączona przez spawanie , 
- wykładzina trudnopalna EN 13501 -1 Klasa Bfl -51. 
- antypoślizgowość EN 13845 Esf, ścieralność EN 13845, En 649 gripa T. 
- odporność chemiczna dobra. 
- wykładzina bakteriostatyczna. 
- antyelektrostatyczna EN 1815. 
 
Wykonanie podłoŜy i posadzki zgodnie z instrukcjami producentów, aprobatą techniczną (świadectwem 
dopuszczenia do stosowania). 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
4.  Transport 
Dostawa - samochodem , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki, Ŝuraw samojezdny 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Wykładziny tworzą nieprzepuszczalne i ciągłe, nie pozwalające na gromadzenie się brudu ani bakterii. Wykładzina 
nie emituje pyłu. 
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Kleje do wykładziny naleŜy dobierać wyłącznie wskazane przez producenta. 
 
 
6.  Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzaniu bieŜącym prawidłowości wykonywanych warstw  podłoŜa i posadzki, kontroli 
jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów , 
sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  
 
 
7.  Jednostka obmiaru 

Powierzchnie posadzek i podłoŜy  określa się w (m2). 
 
8.  Odbiór 
Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. 
 
9.  Podstawa płatno ści 
Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
Aprobaty Techniczne ITB nr AT – 15. 
Certyfikaty Zgodności ITB , 
Atest Higieniczny PZH. 
Instrukcje montaŜowe producentów. 
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S 06.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
Roboty  instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewa nia, wentylacji i kanalizacji 
deszczowej 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i kanalizacji deszczowej związanych z 
zadaniem : Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w Kołobrzegu (związanej ze 
zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń na Zakład Patomorfologii). Roboty remontowo -  
budowlane. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna ST stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wod-kan, 
centralnej ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wentylacji. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót demontaŜowych instalacji oraz robót 
związanych z wykonaniem instalacji wod – kan, c.c.w., c.o., wentylacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej:  

- rury PCV  Ø 110, 75, 50 mm, łączone na wcisk, 
- uzbrojenie instalacji wg projektu. 
 2.3. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej  i ciepłej. 
 
- rury PE o Ø  15 i 20 mm. 
- uzbrojenie instalacji wg projektu. 
  

2.4. Materiały dla wykonania instalacji c.o.: 

- rury PP o Ø  od 16 do 32 mm. 
- uzbrojenie instalacji wg projektu. 

2.5. Materiały  dla wykonania instalacji wentylacji : 

- rury z PCV Ø 250 mm, 
- przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy Ø 100 do 200 mm, 
- przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne o obwodzie 1000 i 1400 mm, 
- centrala nawiewna TA-1500 EL, 
- centrala nawiewna TA-650 EL, 
- uzbrojenie instalacji wg projektu. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
prefabrykatu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej instalacji , kpl urządzeń. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
 jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montaŜowe wykonania przewodów instalacji, 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Certyfikaty CE, Aprobaty Techniczne ITB, Deklaracje Zgodności z PN, Atesty Higieniczne PZH – dla 
materiałów przewodów  instalacji wod-kan, c.c.w.,c.o., grzejników, elementów  wentylacji. 
Instrukcje montaŜowe producentów. 
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S 07.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
Instalacje elektryczne 
 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru wewnętrznych 
instalacji elektrycznych związanych z zadaniem : Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku 
szpitala w Kołobrzegu (związanej ze zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń na Zakład 
Patomorfologii). Roboty remontowo -  budowlane. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie instalacji  
elektrycznych wewnętrznych w budynku                                                                                                                         
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
− instalacja oświetlenia podstawowego 
− instalacja gniazd wtyczkowych 
− instalacja siłowa 
− instalacja sterownicza 
− instalacja komputerowa 
− instalacja telefoniczna 
− instalacja telewizyjna 
1.4 Podstawowe okre ślenia 
Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
wymaganiach ogólnych. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do 
czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a takŜe dokładnie odpowiadać warunkom 
niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające 
do stosowania ich w budownictwie. 
Wykaz podstawowych materiałów przy wykonywaniu instalacji elektrycznych: 
-     rozdzielnica rezerwowana RR-P 
-     rozdzielnica nierezerwowana RN-P 
- oprawa oświetleniowa do wbudowania w sufit podwieszany  4x18 W  

- oprawa oświetleniowa do wbudowania w sufit podwieszony z modułem awaryjnym 2h 

- oprawa oświetleniowa świetlówkowa  sufitowa 4x18 W 

- oprawa oświetleniowa świetlówkowa  sufitowa 4x18 W z modułem awaryjnym 2h 

- kabel YKY 5x25mm² 

- kabel YKY 5x6mm² 

- przewód YDY 5x10mm² 

- przewody YDYp 5x2,5mm² 

- przewody YDY5x1,5mm2 

- przewody YDY4x1,5mm2 
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- przewody YDY3x2,5mm2 

- przewody YDY3x1,5mm2 

- przewody YDY2x1,5mm2 

- przewody YTKSY4x2x0,5 

-     gniazda wtyczkowe podtynkowe 2-bieg. ,podwójne z uziemieniem 

-     gniazda podtynkowe pojedyncze 

-     gniazda pojedyncze IP 44 

-     gniazda podtynkowe telefoniczne 

-     gniazda podtynkowe telewizyjne 

-      łączniki oświetleniowe podtynkowe 

 
2.2 Odbiór materiałów na budowie 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami 
gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. 
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
2.3 Składowanie materiałów 
Wszystkie materiały elektryczne naleŜy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez 
producenta dla zachowania gwarancji. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych. 
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien się wykazać moŜliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- spawarka transformatorowa do 500A 
4. TRANSPORT 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 

- samochód dostawczy do 0,9t 
Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Instalacje elektryczne 
5.1.1. Rozdzielnice. 
Rozdzielnice RR-P i RN-P wykonać w obudowach natynkowych IP 40 i zasilić z istniejących rozdzielnic. Kable 
zasilające układać na uchwytach.  
5.1.2. Instalacja siłowa. 
Przewody zasilające układać w bruzdach i w tynku.  
5.1.3 Instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego. 
Instalację wykonać przewodem YDYp 3x1,5mm2 – 750V, ułoŜonym w tynku i w bruzdach. Osprzęt stosować 
podtynkowy lub odpowiednio szczelny. Oprawy oświetleniowe wbudowane w sufit podwieszony lub nastrojowe. 
5.1.4 Instalacja gniazd wtykowych. 
Wszystkie gniazda wtykowe stosować z bolcem ochronnym. Instalację wykonać przewodem YDYp 3x2,5/1,5mm2 – 
750V, ułoŜonym  w tynku. Osprzęt stosować podtynkowy lub odpowiednio szczelny. 
5.1.5. Instalacja komputerowa, telefoniczna i RTV wykonać w powiązaniu z istniejącym układem tych instalacji w 
budynku głównym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 
6.2 Regulacja instalacji 
Po zakończeniu prac montaŜowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia 
instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
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Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami 
polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
uŜytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą 
a InŜynierem. 
Jednostką obmiarową jest: 

a) dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – 1 szt. lub 1 kpl. 
b) dla kabli i przewodów – 1 mb. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przejęcia Robót naleŜy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 
Przyjęcie Robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a takŜe obowiązującymi normami oraz przepisami. 
8.1 Kontrola zgodności wykonania prac 
Do odbioru naleŜy przedłoŜyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów 

składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach, 
• protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 
• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egzemplarzach, 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych. 
Podstawę płatności stanowi montaŜ 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wyłącznika itp.) 
Podstawę płatności stanowi ułoŜenie 1mb kabla, przewodu 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy dla instalacji niskiego napięcia  
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i 
przepisami: 

- PBUE wydanie III z 1990r 
- PN 84-02033- Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania 

podstawowe 
- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk 
- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa . Ochrona przeciwporaŜeniowa 
- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego . ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 
- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze. 

 


