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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 w Poznaniu wraz z budową nowego budynku za-
plecza sportowego     
 
Nazwa i adres Zamawiającego :  
 

   Miasto Poznań Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu 
   Ul. Solna 2    61-735 Poznań 

 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 w Poznaniu 
przy ul. Solnej  wraz z budową nowego budynku zaplecza sportowego     

Uzupełnienie niniejszej specyfikacji stanowią opublikowane „Specyfikacje techniczne” 
B.00.00.00  ( kod 45000000-01 ) "Wymagania ogólne" Wydawnictwa "PROMOCJA" Warszawa. 

 

1.3. Zakres stosowania SST 

Opublikowane specyfikacje techniczne standardowe (ST) stanowi podstawę opracowania spe-

cyfikacji technicznej szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

 Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych SST zawierająca 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. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wyko-

nywania i odbioru robót w zakresie: 

 

1.4.1.  część budowlano-montażowa – oznaczenie ST 01 

 wykonywania elementów żelbetowych i ceramicznych wraz z wykopami i układaniem 

zbrojenia 

 montaż  stolarki i ślusarki budowlanej oraz elewacji metalowej 

 wykończenie ścian i podłóg  
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 wykonanie dachu wraz z elementami odwodnienia 

 montażu elementów wyposażenia wnętrz 

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania miejsca do prowa-

dzenia robót zasadniczych   

 

1.4.2. część instalacje sanitarne  – oznaczenie ST 02 

 przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 instalacja wentylacji i klimatyzacji 

 instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne wraz z przyborami  

 instalacje ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania 

 wyposażenie ruchome sanitariatów 

 

1.4.3. część instalacje elektryczne – oznaczenie ST 03 

 prefabrykacja rozdzielnicy głównej RG 

 instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne 

 

1.4.4. część drogi, zieleń, strefy aktywności i wyposażenie zewnętrzne – oznaczenie ST Z 

 roboty drogowe i zieleń 

 strefy aktywności i wyposażenie zewnętrzne 

 wymiana istniejącego ogrodzenia 

 montaż ławek parkowych 

 montaż koszy na śmieci 

 montaż zestawów do zabaw i ćwiczeń sprawnościowych 

 wykonanie i osadzeni elementów  

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (STT) są zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a 

także podanymi przez poniżej: 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c) obiekt małej architektury; 

 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, re-

moncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadze-

nie budowy lub wykonywanie robót budowlanych  

 

Dokumentacja budowy –pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowla-

nym, Dziennikiem Budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę po-

trzeby, rysunkami i opisami służącymi realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i książką 

obmiarów, dokumentami laboratoryjnymi, protokołami przekazania terenu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik mon-

tażu 

 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko-

nanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

 

Dziennik budowy – wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kiero-

wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pono-

sząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru – uwagi przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowa-

dzeniem budowy. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji projek-

towej. 

 

Inspektor Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie tech-

niczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funk-

cje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu bu-

dowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakry-

wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak rów-

nież przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym zastoso-

wanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez insty-

tucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie 

Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczą-

ce procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

 

 

1.5.1. część budowlano-montażowa – oznaczenie ST 01 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników [cement, kruszywo, woda] 

przed związaniem 

 

Klasa betonu – symbol literowo-cyfrowy klasyfikujący pod względem jego wytrzymałości 

na ściskanie 

 

Ognioodporność cechy charakteryzujące przegrodę budowlaną [tutaj stolarka alumi-

niowa szklona ] – nośność ogniowa R, szczelność ogniowa E, izolacyjność ogniowa I – 

określone w minutach, na przykład REI120 lub EI30. 
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Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni [tutaj 

z płytek ceramicznych] 

 

 Podłoże – element konstrukcji budynku na którym ułożona jest podłoga 

 

 

1.5.2. część instalacje sanitarne  – oznaczenie ST 02 

 Źródło ciepła – obiekt wytwarzający moc cieplną niezbędną do ogrzewania budynku, 

przygotowania ciepłej wody użytkowej a także na potrzeby innych instalacji np. wenty-

lacja, technologia. Specyfikacja obejmuje zakresem jedynie kotłownie lokalne wbudo-

wane. 

 

 Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o. 

 

 Ogrzewanie podłogowe -  system ogrzewania w którymi , czynnik grzewczy płynie rurami 

ułożonymi w podłodze – przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepła 

do pomieszczenia jest równomiernie na całej powierzchni podłogi. Rury można układać 

tworząc meandry  lub spiralnie. 

 

 Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulu-

jący temperaturę z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej 

(przy niższej temperaturze zewnętrznej - wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie). 

  

 Instalacja otwarta - woda z instalacji c.o. ma styczność z powietrzem atmosferycznym 

 

  

Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zasto-

sowaniu pompy obiegowej. 

Praca pompy pozwala pokonać duże opory hydrauliczne powstające przy przepływie 

wody w rurach i dlatego stosować można rury o dużo mniejszych średnicach niż w 

ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe  mają mniejsze ogranicze-

nia związane z wielkością , rozległością i ukształtowaniem przestrzennym instalacji. 
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Zawór bezpieczeństwa - zabezpieczenie kotła grzewczego, przed przekroczeniem dopusz-

czalnego ciśnienia roboczego.  

Naczynie wzbiorcze – wraz z innymi elementami urządzenia bezpieczeństwa [rura bezpie-

czeństwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiększającą się pod wpływem tempera-

tury objętość wody i zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się naczynia 

wzbiorcze otwarte i zamknięte [przeponowe]. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecno-

ści powietrza w instalacji  jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy instala-

cji, spadku ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, złego przewodzenia ciepła na ścian-

kach kotłów, skróconej żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej - 

zużycie łożysk pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajno-

ści pompy.  
Kompensacja wydłużeń termicznych: problem kompensacji wydłużeń termicznych jest szcze-

gólnie ważny w przypadku wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współ-

czynnik rozszerzalności liniowej jest 4-15 razy większy niż dla stali. 

 

Instalacja wentylacji – zespół urządzeń, zespołów i elementów służących do uzdatniania i 

rozprowadzania powietrza 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych lub stru-

mieniowych 

Przewód wentylacyjny – część instalacji wentylacji o zamkniętym przekroju poprzecznym, 

prowadzący powietrze 

Tłumik akustyczny - część instalacji wentylacji zmniejszający hałas, przenoszony przez powie-

trze wzdłuż instalacji  

Kratka wentylacyjna, nawiewnik, wywiewnik - części instalacji wentylacji osłaniające otwory 

wlotu lub wylotu powietrza 

Inne elementy i technologie w zakresie robót – zawierają opracowane i ogólnodostępne 

wydawnictwa w formie specyfikacji ogólnych 

1.5.3. część instalacje elektryczne  – oznaczenie ST 03 

Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, do  przesyłania energii elektrycznej.  
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Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na wspólnej tra-

sie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 

Napięcie znamionowe kabla Uo / U – napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy 

czym Uo - napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U - napięcie mię-

dzyprzewodowe kabla. 

Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 

poprzez instalację uziemienia.  

Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni sty-

ku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.   

Rozdzielnica - ze względu na przeznaczenie i miejsce stosowania wyróżniamy rozdzielnice: 

energetyczno- dystrybucyjne,  przemysłowe,  mieszkaniowe,  budowlano- słupowe. Biorąc 

pod uwagę funkcję, którą pełni rozdzielnica w sieci dystrybucyjne wyróżniamy: główne, od-

działowe, manewrowo-stycznikowe.  

Pod względem zasad konstrukcji rozdzielnice elektryczne można podzielić na: tablicowe, 

skrzynkowe,  szafowe.  

Podział rozdzielnic ze względu na miejsce zainstalowania:  wnętrzowe,  napowietrzne. 

Biorąc pod uwagę możliwość przemieszczania rozdzielnice można podzielić na:  stacjonar-

ne,  ruchome a w zależności od sposobu zainstalowania: naścienne przyścienne wolnostoją-

ce. 

1.5.4. część drogi, strefy aktywności i wyposażenie zewnętrzne – oznaczenie ST Z 

 zestaw określeń szczegółowych zawierają ST opisane w specyfikacji robót drogowych 

D.00.00.00 

 Zestaw urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania robót zewnętrznych zawierają 

projekty „Zagospodarowania terenu” i „Zieleni”  

1.5.5. zieleń  

 Gleba - zewnętrzna, luźna warstwa ziemi wykazująca zdolność do produkowania roślin. 

 Podglebie - pod warstwą warstwa ziemi leżąca bezpośrednio gleby 

 Ziemia urodzajna (humus) - materiał glebowy posiadający zdolność produkcji roślin 

 Ziemia żyzna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki pokar-

mowe, której pożądane własności chemiczne i fizyczne zostały uzyskane przez odpo-

wiednie zabiegi agrotechniczne. 
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 Forma naturalna - forma rośliny drzewiastej zgodna z naturalnymi cechami wzrostu da-

nego gatunku lub odmiany. 

 Teren płaski - teren o nachyleniu mniejszym od 1:10 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

 Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem 

osób nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwa-

nia robót.  

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć 

folię, która powinna ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową 

przed kurzem i brudem . 

Codziennie po zakończeniu pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie 

budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych. 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra In-

frastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-

wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-

cjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 

664), 

-            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), 
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–         protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

–          dokumentacja powykonawcza (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). 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożą-

danego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty  innych producentów jako mate-

riały równoważne pod warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. należy dokonać tego kompleksowo dla całe-

go zastępczego systemu w elementach danej technologii robót. 

Dla ułatwienia Oferentom określenia standardu materiałów wykończeniowych dla wszelkich 

robót budowlano-montażowych w dokumencie „PROJEKT WNĘTRZ” przedstawiono dobrane 

materiały.  

Wyposażenie ogrodu jordanowskiego przedstawiają „KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ” 

Źródła uzyskania materiałów do realizacji części projektu dotyczącej ZIELENI 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła produkcji 
szkółkarskiej, zamawiania lub pozyskiwania materiałów (humus) i odpowiednie świadectwa ba-
dań laboratoryjnych lub aprobaty do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót przy wykonaniu usuwania i odmładzania zieleni na  Ogródku Jordanow-
skim  w Poznaniu ul. Solna 2 w ramach zadania: Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 w 
Poznaniu przy ul. Solnej  wraz z budową nowego budynku zaplecza sportowego     

 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania poda-

no w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Do wykonania robót zakresu opisanego w poz. 1.4 w obiektach budowlanych należy stosować 

materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, natomiast materiały 
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ogrodnicze:  sadzonki do nasadzeń lub uzupełniania zadrzewień w okresie pielęgnacji powinny 

odpowiadać formie i standardom roślin użytych do zakładania zadrzewień i powinny być zgod-

ne z PN-R-67022 [8] i PN-R-67023 [9]. 

Sadzonki nie powinny posiadać następujących wad: 

- uszkodzeń mechanicznych części nadziemnej i korzeni, 

-  śladów żerowania szkodników, 

- oznak chorobowych, 

- odrostów poniżej miejsca szczepienia, 

- martwic i pęknięć kory oraz zmarszczeń kory, 

- uszkodzeń przewodnika i pąka szczytowego, 

- przesuszeń systemu korzeniowego, 

- uszkodzeń bryły korzeniowej. 

Z Inwestorem przyjęto jednoroczny okres pielęgnacji roślinności istniejącej i projektowanej 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upo-

ważniony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego sys-

temu oceny zgodności, 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specy-

fikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 

(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdze-

nia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami, 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczo-

nego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znacze-

nie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją pro-

jektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
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Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót w zakresie wymienionym w poz. 1.1  powinny odpowia-

dać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicz-

nych).    

Informacje techniczne o zastosowanych materiałach i wyrobach w tym świadectwa jakości, 

świadectwa homologacji, świadectwa zgodności, instrukcje montażu i eksploatacji, gwarancje 

producentów musi posiadać: każdy materiał wymieniony w PW lub jego odpowiedni zamiennik.  

  

 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, za-

mawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świa-

dectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wy-

magania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o któ-

rych mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nad-

zoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane mate-

riały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapła-

ceniem. 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją ja-

kość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych ro-

dzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

Materiały i wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają nastę-

pujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną 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 

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

– dostawa kabli i przewodów o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna 

odbywać się przy temperaturze wyższej niż  -15°C, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie 

mogą być zrzucane i przewracane na ich tarcze 

 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Warunki przechowywania materiałów do przeprowadzenia zadania  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z in-

strukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

2.2. Szczegółowe zestawienie materiałów dla określenia standardów – każda użyta nazwa wła-

sna posiadać może odpowiednik określany jak równoważny  : 

2.2 ST 01: 

 Drzwi ASILO, LINATE ZERO, drzwi ukryte otwór montażowy: 90x210 cm  

 Drzwi ASILO, LINATE ZERO, drzwi ukryte otwór montażowy: 80x210 cm  
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 Klamki z krótkim szyldem, czarny producent: Metal-Bud nr kat. NOVOMCZ 

 Szafka o wym. 60x60x85 cm, cokół wysoki na 10cm. Wykonana z płyty meblowej lakie-

rowanej na kolor biały. Blat drewniany, gr. 3cm, możliwość powielenia modułu o kolejne 

szafki. 

 Zabudowa wykonana ze sklejki. Posadzona na kółkach meblowych gumowych z bloka-

dą - 6 szt. Szuflady otwierane tip-on. 

 Zabudowa wykonana ze sklejki. Cokół zabudowy lakierowany na kolor bezbarwny do 

wysokości 10 cm. Fronty otwierane tip-on. 

 Zabudowa wykonana ze sklejki. Szuflada otwierana na uchwyt, front szafki pod biurkiem 

otwierany tip-on. 

 

 
2.2 ST 02: 

 

 Zlewozmywak FRANKE, Aton ANX 110-48  

 Zlewozmywak FRANKE, Aton ANX 110-34  

 Zlewozmywak STALGAST, zabudowany 500x500x300 mm 

 Bateria kuchenna FRANKE, Pola, chrom 

 Bateria kuchenna ROCA, L20 

 Bateria umywalkowa GROHE, BAUEDGE, chrom 

 Bateria umywalkowa ROCA, Meridian 

 Umywalka ROCA Dostępna łazienka + korek 

 Umywalka blatowa ROCA Debba + korek 

 Syfon ROCA Aqua, chrom  

 Syfon ROCA  Dostępna łazienka 

 Zestaw prysznicowy GROHE, GROHTHERM 800 

 Brodzik podpłytkowy z kratką odpływową RADAWAY, brodzik: 990x890, 890×890, 790x790 

mm 

 Toaleta ROCA, Gap, SQUARE kompletna 

 Toaleta ROCA, Gap DUPLO ONE kompletna 

 Toaleta ROCA, ROCA Dostępna łazienka kompletna 

 Dozownik na mydło FANECO 

 Kosz na śmieci FANECO 

 Podajnik ręczników FANECO 

 Wieszak FANECO 
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 Szczotka do WC FANECO 

 Pojemnik na papier toaletowy FANECO 

 Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt składane poziome PANDA [FANECO] 

 Uchwyt ścienny składany połysk ROCA, ACCESS COMFORT, Dostępna łazienka 

 

 
2.2 ST 03: 

 

 Włącznik Berker  R. classic płytka czołowa z pokrętłem do łącznika, biały, połysk, ramka w 

komplecie 

 Gniazdo SCHUKO samozaciskowe białe , ramka w komplecie 

 Gniazdo SCHUKO z pokrywą z przesłonami styków, ramka w komplecie 

 Gniazdo podwójne z/u 2P+Z SCHUKO IP44 antracyt ELEKTRO-PLAST NASIELSK, HERMES , 

ramka w komplecie 

 Oświetlenie punktowe PHILIPS 56330/31/PN , 1xGU10/35W/230V kolor biały 

 LUXIONA NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL IP65 E 840 

 LUXIONA. LUXWALL LED 3300LM PC-T IP65 E 34 840 nr NP/01350/2020 

 LUXIONA OPRAWA AWARYJNA LED IF2BWS SA 1H AT NP/01350/2020 

 LUXIONA OPRAWA AWARYJNA LED IF2ACS SE 1H AT NP/01350/2020 

 LUXIONA OPRAWA AWARYJNA LED LVNO 1W SE 1H AT nr NP/01350/2020 

 Plafon szklany Colours Oreste 1 x 42 W GU10 szklany 

 Zestaw oprawa wodoodporna Slim 2 świetlówki LED 1200mm, zasilanie jednostronne 

 65095 / PCK-PNTLL-S-2-TB-1200-1-LTRL barwa światła - biała ciepa 

 WYPROWADZENIE LED POD PÓŁKI, h=150 cm 

 LUXIONA BERYL NEW LED O-2 2800LM PLX E IP20/44 840 nr NP/01350/20209 

 LUXIONA OPRAWA AWARYJNA LED IF2BWS SA 1H AT NP/01350/2020 

 LUXIONA OPRAWA AWARYJNA LED 

 

 
 

2.2 ST Z: 

 

 Drzewa wolnostojące i żywopłot: klon pospolity, lipa drobnolistna, grab pospolity 

 Krzewy i byliny : tawuły, kalina koreańska, sesleria, trzcinnik, szałwia omszała, lepnica 

czerwona 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

 

4.2. Transport materiałów  

Podczas transportu ze składu przyobiektowego na budowę należy zachować ostrożność aby nie 

uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu 

na możliwość uszkodzenia materiałów kruchych minus 15 °C Wszelkie elementy konstrukcyjne 

należy  przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta – zarówno elementy stalowe 

jak z tworzyw sztucznych. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,                                          

pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót, w przypadku 

rozbudowanych instalacji wskazane jest posiadanie certyfikatu wydanego przez producenta. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami inspektora 

nadzoru i wymogami producenta.  
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Dokumentacja wykonawcza zmiany aranżacji strefy wejściowej do Term Uniejów powinna skła-

dać się z: projektu budowlanego, opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz 

projektu budowlanego wykonawczego.  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje na życzenie Inspektora Nadzoru: 

projekt zagospodarowania placu budowy, złożony z części opisowej i graficznej, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projekto-

wą, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.3.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. 

5.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wyko-

nawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.5 Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót 

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 

członkiem Izby Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualny wpis do Izby 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

07 pkt 6 

6.1 Szczegółowy wykaz wymogów  

6.2 Wykaz czynności , które należy wykonać w czasie odbioru:  
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sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,  

sprawdzenie wykonania robót montażowych w zakresie zgodności z projektem wykonawczym,  

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi:  

zaktualizowany [powykonawczy] projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzo-

ne zmiany, uzgodnione z projektantem i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożaro-

wych [ szczególnie ważne są elementy robót, które należy odnotować w planach zagospoda-

rowania terenu np. linie kablowe, przyłącza instalacyjne itp.]  

protokoły odbiorów częściowych,  

dziennik budowy,  

ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu.  

6.3 Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli: 

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

– ilości, jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, nor-

mami, przepisami budowy oraz bhp, 

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń stolarki aluminiowej, potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań, związany z 

instrukcją „Wypełnianie Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych”   

 

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 niemającą za-

sadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE 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 domofonów i wi-

deofonów  

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiada-

jące zawartym w dokumentacji i tak: 

 dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 

 dla płytek podłogowych, sufitów podwieszanych, konstrukcji żelbetowych: m² 

 dla opraw oświetleniowych i osprzętu : szt., kpl., 

 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

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

 

8.2 Warunki odbioru instalacji domofonów i wideofonów  

 

8.2.1    Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 

wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

– Wykopy, fundamenty i płyty żelbetowe 

– Przygotowanie podłoża pod układanie płytek podłogowych 

8.2.2 Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 

urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawi-

dłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
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Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 

przepisami i projektem: 

 wydzielonych elementów: fundamenty, deskowanie tarasowe lub elewacyjne itp. 

 wydzielonych elementów funkcjonalnych np. montaż i podłączenie do sieci elektrycznej 

opraw, instalacja ogrzewania podłogowego, klimatyzacja 

8.2.3 Odbiór końcowy 

Badania elektryczne opraw: sprawdzenie jakości wykonanych robót oraz bezpiecznego użytko-

wania należy przeprowadzić po zakończeniu robót instalacyjnych, przed przekazaniem użytkow-

nikowi całości robót. Wyniki badań skuteczności zerowania i próby klasy betonu elementów 

żelbetowych należy zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

Próby i rozruch instalacji ogrzewania podłogowego i klimatyzacji muszą dać wynik pozytywny w 

całym zakresie parametrów przyjętych do opracowania części projektowej. 

 

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  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu od-

biorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 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 zaakcep-

towanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania poszczególnych technologii robót lub kwoty ryczałtowe obejmu-

jące roboty ww. uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
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– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wy-

konanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji tech-

nicznej szczegółowej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań nie-

zbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu ustawienia. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych ruszto-

wań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  

Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykony-

wania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST robót . 

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zawierają podstawowe źródła w tym przepisy prawne państwowe i lokalne oraz inne regulacje 

prawne i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest zobowiązany znać 

zawarte w nich reguły i wytyczne, ponieważ odpowiada za ich przestrzeganie w trakcie realizacji 

robót.  

 

10.1. Normy obowiązujące daną technologię  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-

nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.  

Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odnie-

sieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Dla technologii niestandardowych pomocnym dokumentem określenia prawidłowości wykona-

nia powinny być instrukcje lub karty technologiczne producenta dostosowane do rynku krajo-

wego – nie wszystkie technologie posiadają zatwierdzone polskie normy.   

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część V) Wyda-

nie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

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

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

–   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie insta-

lacji elektrycznych wewnętrznych” kod CPV 45310000-3. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  Roboty w zakresie insta-

lacji elektrycznych wewnętrznych – kod CPV 45310000-3 . Roboty w  zakresie przewodów, 

montażu, opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej”. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  : „Montaż rozdzielnic 

elektrycznych kod CPV 45315700-5”. 

–     Katalogi i karty materiałowe producentów 

– „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych” 

– „Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- tom V      

         instalacje elektryczne” 

10.3. 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 późn. zmia-

nami). 

10.4. Rozporządzenia 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmia-

na Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-

tażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-



  
      

24 
 

pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmiana-

mi). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklaro-

wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-

nym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno-

ści, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgod-

ności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 

2011). 

 

 

 


