
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach prac budowlanych na potrzeby  Schroniska PTTK na Przehybie. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
45110000-1  Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze, 
45000000-7  Roboty budowlane, 
45453000-7  Roboty remontowe oraz renowacyjne, 
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne, 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego, 
45331100-7  Instalacje centralnego ogrzewania, 
45311000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
 
Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
MATERIAŁY 
 
Źródło uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wykonania 
planowanego zakresu robót,  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych i próbki do zatwierdzenia przez pracownika PTTK. 
Zatwierdzenie partii (części) materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania  były 
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwości 
do wykonania zadania. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządcą obiektu.  
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem 
technicznym, sztuką budowlaną i przepisami obowiązującymi w tym zakresie, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, do wykonanych robót, za ich zgodność z przepisami i wymaganiami 
ST, oraz uzgodnieniami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa błędów 
spowodowanych przez Wykonawcę w wykonaniu robót i zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, SIWZ i ST, oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zostaną uwzględnione  wyniki badań materiałów i robót 
w oparciu o Normy obowiązujące w tym zakresie. 
 
Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i 
przeprowadzania prób szczelności oraz robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Można stosować tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  Polską Normą lub, 
-  Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę do protokołu odbioru końcowego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Odbiór 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 powiadomieniem pisemnym o tym fakcie przedstawiciela PTTK. Odbiór ostateczny 



robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Licząc od dania potwierdzenia przez 
przedstawiciela PTTK zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego i Wykonawcę.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją 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, robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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: 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
• protokoły odbioru instalacji elektrycznej 
• protokoły odbioru instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania 
• Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

PRZEPISY ZWIAZANE  

Do podstawowych przepisów należą: 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.(Dz. U. nr 80 
poz. 717 z 2004). 
Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami). 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543 
z 2000 z późniejszy poprawkami). 
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100 poz. 
1086 z 2000). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 14 września 1994 (Dz. U. 
nr 15 poz. 140 z 1999). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z 
poprawkami ). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie ustalenia 
warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz.839). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 



budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 
1998 nr 113 poz.728). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów 
(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 
Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst 
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 2001r.). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które 
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym do 
wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 
 
Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-68/B-06050       -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
BN-66/6774-01       - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i pospółka. 
PN-80/6775-03       - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów 
PN-70/B-10100       - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501       - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-63/B-10145       - Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121       - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280       - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
PN-B-30041:1997     - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

 

PN-92/B-01706   - Instalacje wodociągowe. Wymagania projektowe. 
PN-01706/Az1    - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-74/H-74200   - Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-83/M-74001  - Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 
PN-80/H-74244   - Rury stalowe ze szwem przewodowe.   
PN-80/H-74219   - Rury stalowe bez szwu. 



PN-77/H-04419   - Próba szczelności. 
PN-M-34034:1976 – Ochrona przed korozją – malowanie konstrukcji stalowych. 
PN-IEC 60364 [18] Dobór przewodów ochronnych i neutralnych 
PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzyrządowanie. 
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 
PN-88/B-01039 Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie Śródków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
 

 


