
 

1 

GRUPA CPV 45000000-7 
Roboty budowlane



 

2 

ST - 01. 

Roboty budowlane, instalacje centralnego ogrzewania 

i wentylacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

1.3. Zakres robót 

1.4. Nazwy i kody CPV dla robót objętych przedmiotem zamówienia 

1.5. Określenia podstawowe 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

5 .1.1.Roboty przygotowawcze 

5.1.2 Ścianki działowe 

5.1.3 Podłogi 

5.1.4 Sufity 

5.1.5 Stolarka okienna i drzwiowa 

5.1.5.1 Okna 

5.1.5.2 Drzwi oraz ościeżnice 

5.1.6 Instalacja centralnego ogrzewania 

5.1.7 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

5.1.7.1 Wentylacja pomieszczeń biurowych 

5.1.7.2 Wentylacja sanitariatów 

5.1.8 Montaż urządzeń w sanitariatach 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Program zapewnienia jakości 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór końcowy 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 

technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót w ramach zadania „Przebudowa części budynku 

socjalno magazynowego na potrzeby biurowe. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu przebudowy 

budynku głównego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Zakres robót obejmuje 

wykonanie  

 Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych -179,5 m
2
; 

 Wykonanie sufitów podwieszanych -147,5 m
2;

 

 Malowanie ścian na powierzchni 393,7 m
2
; 

 Ułożenie płytek podłogowych gresowych na powierzchni 163,3 m
2
; 

 Ułożenie płytek z glazury na ścianach na powierzchni 63,0 m
2
; 

 Dostawa i montaż zewnętrznych i wewnętrznych drzwi przesuwnych sterowanych automatycznie. 

Drzwi wewnętrzne szt. 1, zewnętrzne – 1 szt.; 

 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych wraz z ościeżnicami – 7 szt.; 

 Dostawa i montaż okien  - 4 szt.; 

 Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z automatyką i wykonaniem instalacji wentylacyjnej;  

 Wykonanie 46 m instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniami do grzejników; 

 Montaż grzejników nowych wraz z zaworami termostatycznymi – 10 szt. 

1.4. Nazwy i kody CPV dla robót objętych przedmiotem zamówienia 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą specyfikacją odpowiada następującym materiałom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji 

Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r. (opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 15 marca 2008r.):  
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Przedmiot główny 

 

45000000-7  Roboty budowlane 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45311000-6  Roboty Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45431200-9  Kładzenie glazury 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 

w ST-00. „Wymagania Ogólne". 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 2.0. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające: 

 Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym „B", co oznacza że są to wyroby nie podlegające obo-

wiązkowemu oznakowaniu CE dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną; 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską; 

 aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Szczegółowy 

wykaz materiałów znajduje się w dokumentacji projektowej. 
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3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt 3. Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Sprzęt stosowany do wykonania 

robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST-00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00. „Wymagania Ogólne". 

5 .1.1.Roboty przygotowawcze 

 Prace związane z wyburzeniami zawartymi w Projekcie technicznym zostaną przeprowadzone przez 

Zamawiającego przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy. W zakres wyburzeń wchodzi: 

- przygotowanie otworów okiennych pod nowe okna, 

- wyburzenie istniejących ścianek działowych 

- skucie istniejących posadzek. 

- demontaż grzejników oraz wyposażenia w sanitariatach 

5.1.3 Ścianki działowe 

Nowe ściany działowe o łącznej grubości ścianki 15 cm. z płyt gipsowo - kartonowych GKB o grubości 

12,5 mm na stelażu metalowym. Konstrukcje ścian należy wykonać na całą wysokość kondygnacji, 

natomiast płyty należy przykręcić do wysokości 300 cm. Powstała przestrzeń powyżej pozwoli 

przeprowadzić instalacje bez robienia przepustów. 

Ściany w toalecie damskiej obłożyć płytą GKBi o podwyższonej odporności na wilgoć.  

W toalecie męskiej wydzielono dwie kabiny ustępowe ze ściankami systemowymi w kolorze szarym. 

Ściany należy pomalować farbami akrylowymi w kolorze jasno szarym, Niezbędną glazurę dostarczy 

Zamawiający w terminie zgłoszonym przez Wykonawcę. 

5.1.3 Podłogi 

Istniejące wylewki w pomieszczeniach: WC damskie i męskie, wody opadowe i roztopowe, kadry 

i księgowość zostaną skute przez Zamawiającego. Na pozostałej części istniejąca podłoga wykonana 

jest z płytek gresowych, które stanowić będą podłoże pod przyszłą posadzkę. Nową wylewkę należy 

wylać uwzględniając grubość materiału wykończeniowego i nawiązać się do istniejących płytek 
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podłogowych. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano płytki gresowe, które dostarczy 

Zamawiający w terminie zgłoszonym przez Wykonawcę. 

Wszystkie podłogi powinny mieć wierzch na jednym poziomie. 

5.1.5 Sufity 

Na powierzchni objętej opracowaniem zaprojektowano jednopoziomowy sufit akustyczny. Projekt 

bazuje na formacie 60x60 cm. W sufitach podwieszanych zaprojektowano oświetlenie wg. odrębnego 

projektu, zostanie ono wykonane i zamontowane przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym 

z Wykonawcą. 

 

5.1.5 Stolarka okienna i drzwiowa 

5.1.5.1 Okna 

Nowe okna powinny spełniać następujące wymagania: 

 Profil 5 komorowy o szerokości 70 mm w kolorach wewnątrz biały z zewnątrz RAL 5017 lub 

podobny od koloru zamontowanych okien w budynku, 

 Szyba o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 

 Parapet wewnętrzny z PCV w kolorze białym o szerokości ok. 40 cm, 

 Parapet zewnętrzny do wykorzystania istniejący parapet zdemontowany razem z oknem. 

5.1.6.2 Drzwi oraz ościeżnice 

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, w kolorze jasnoszarym, jednoskrzydłowe, fabrycznie 

wykończone z zamkiem i klamką Wymiary drzwi zgodne z projektem odpowiednie do danego 

pomieszczenia. Ościeżnice drewniane w kolorze jasnoszarym, fabrycznie wykończone obsadzone w 

ściankach z płyt gipsowo – kartonowych, 

Drzwi przesuwne otwierane automatycznie zewnętrzne oraz wewnętrzne w wiatrołapie. 

5.1.7 Instalacja centralnego ogrzewania 

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano demontaż istniejących grzejników i montaż 

grzejników stalowych jedno lub dwu płytowych typu C, CV, NV w zależności od pomieszczenia, 

w którym zostaną zamontowane wraz z podejściami zaworami termostatycznymi. Podejścia do 

grzejników wykonać z rur miedzianych o średnicy 15 mm w systemowych listwach przypodłogowych 

lub w bruzdach podłogowych w osłonie w peszlu. 

5.1.7 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

5.1.7.1 Wentylacja pomieszczeń biurowych 

Dla pomieszczeń biurowych przyjęto wentylację mechaniczną przy pomocy centrali podwieszanej 

nawiewno -wywiewnej z odzyskiem ciepła, z dwoma nagrzewnicami elektrycznymi o mocy 2kW 

każda, o wydajności ok. 490 m
3
/h świeżego powietrza oraz powietrza wywiewnego ok. 390m

3
/h, wraz 

z automatyką sterującą. Rozprowadzenie powietrza należy wykonać przewodami z blachy stalowej typu 

S o średnicach 315 mm, 160 mm i 100 mm, z blachy aluminiowej typu B/I o średnicy 100 mm, 

prostokątne z blachy stalowej typu A/I. Rekuperator zamontować w pomieszczeniu aneksu kuchennego 

nad stropem podwieszanym. Czerpnie typ B250 zaprojektowano na ścianie północnej, dopuszcza się 

wykonanie czerpni w dachu budynku. Nawiewniki i wywiewniki CRL w stropie podwieszanym.  

5.1.7.2 Wentylacja sanitariatów 

W sanitariatach zamontować wentylację mechaniczną , przyjęto wentylator kanałowy CK125A na 

przewodzie wywiewnym do wywietrznika dachowego. Wywiewniki CRL zamontować w stropie 

podwieszanym. Wykonać rozprowadzenie przewodami typ B z blachy ocynkowanej. 
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5.1.8 Montaż urządzeń w sanitariatach 

We wskazanym terminie przez Wykonawcę zamawiający dostarczy niezbędne wyposażenia WC 

męskiego i damskiego, które zostanie zamontowane przez wykonawcę zgodnie z Projektem 

budowlanym 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST "Wymagania ogólne" pkt 6.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00. „Wymagania ogólne". 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

szt. - dla dostawy urządzeń ; 

m - dla układania rurociągów, przewodów; 

kpl. - dla montażu elementów złącz; 

kg - elementy złącz do montażu rurociągów. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 

natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w ST i ujętych w książce obmiaru. Obmiar robót nie stanowi podstawy płatności. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obioru robót podano w ST -00. „Wymagania ogólne". 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

8.1. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej  

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy potwierdzonym przez Zamawiającego. Kierownik budowy 

jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym 

złożyć oświadczenia o: 
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 Wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 

przepisami i polskimi normami), 

 Doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy 

i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne". Wszystkie roboty 

będące przedmiotem niniejszej SIWZ nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione 

w cenie ryczałtowej. 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II.  Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 

 PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku. 

 PN-EN ISO 10545:1999 Norma wieloarkuszowa. Pytki i płyty ceramiczne 

 PN-EN 12002:2010 Kleje do płytek . Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych 

klejów i zapraw do spoinowania 

 PN-65/B 10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu , właściwości eksploatacyjne . Część 1 

 


