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Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

Kod CPV – 45 00 00 00-7 Roboty budowlane 

Kod CPV – 45 11 00 00-1 Roboty rozbiórkowe 

Kod CPV – 45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne 

Kod CPV – 45 31 00 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kod CPV – 45 40 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru czynności związanych z remontem parteru budynku Szkoły nr 26 

Zakres prac dotyczy robót remontowo-modernizacyjnych branży budowlanej, instalacji 

wod-kan i sanitarnej oraz instalacji elektrycznej, okablowania internetowego i 

nagłośnienia na parterze szkoły i dotyczą pomieszczeń: 

a) hall 

b) korytarz 

c) sala dydaktyczna 

d) szatnie 

e) sanitariaty 

 

1.2 Wymagania ogólne 

Należy ściśle przestrzegać wymagań zawartych w ogólnie dostępnych przepisach 

dotyczących wykonania robót np. Instytutu Techniki Budowlanej (Warunki Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych) ora wytycznych zawartych w niniejszej Specyfikacji oraz 

Polskich Normach Budowlanych. Odstępstwo od podanych wymagań może mieć miejsce 

w przypadkach małych, prostych robót o niewielkim znaczeniu, dl których istnieje  

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

na podstawie doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość wykonania i zastosowanych materiałów a także za zgodność wykonania robót ze 

Specyfikacja Techniczną.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje w kwestii akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót w oparciu o wymagania sformułowane w umowie, 

specyfikacji a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu w/w decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normatywne występujące przy 

produkcji, badaniach materiałów, doświadczenia, oraz inne czynniki mające wpływ na 

rozważany przypadek. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane 

w czasie nie późniejszym niż przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

wykonawcę pod rygorem wstrzymania wykonywania robót, ze skutkiem finansowym 

poniesionym przez wykonawcę robót. 

 

 

 

 

 

 



1.3 Zakres robót 

 

Roboty którym dotyczy opracowanie obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

a) Robót rozbiórkowych polegających na: 

- demontażu zużytych posadzek (płytki ceramiczne i wykładziny PCV) 

- demontażu podłogi na legarach w pomieszczeniu sceny w Sali dydaktycznej 

- odbiciu zniszczonych fragmentów tynku 

-demontażu zużytej stolarki drzwiowej 

- rozbiórką ścian działowych szatni  

- demontażu szaf hydrantowych 

-bruzdowaniu pod przewody elektryczne  

- demontażu kabiny toalety oraz przyborów sanitarnych celem przystosowania dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

-demontażu naroży drewnianych 

- demontaż istniejącego okablowania elektrycznego i oświetlenia 

- usunięciu zużytych powłok malarskich 

 

b) Robót instalacyjnych wod-kan i sanitarnych polegających na: 

- demontażu grzejników pod malowanie 

- wymianie wraz z wykonaniem podejść pod muszle ustępową z płuczką oraz umywalkę 

celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

- montażu nowych szafek hydrantowych 

 

c) Robót instalacji elektrycznych polegających na: 

- montażu nowych przewodów w bruzdach i korytach wraz z podłączeniem do elementów 

instalacji 

- montażu nowych przełączników, gniazd i puszek, kamer, routerów WI-FI 

- montażu nowego oświetlenia, lamp ewakuacyjnych,  

- montażu nowego okablowania dla Internetu i monitoringu  

 

d) Robót budowlanych polegających na: 

- Hall: wymiana posadzki z płytek, wykonanie powłok malarskich, wykonanie tynku 

mozaikowego, zabezpieczeniu narożników kątownikami ze stali nierdzewnej  

-Sala dydaktyczna: wykonanie podłogi na legarach w pomieszczeniu sceny, cyklinowanie 

parkietu wraz z zabezpieczeniem powłoka malarską, zbicie odparzonych tynków oraz ich 

uzupełnienie, wykonaniem powłok malarskich wraz z przygotowaniem podłoża, 

wykonanie tynku mozaikowego do wysokości 1,6 m ponad poziom posadzki, wymiana 

stolarki drzwiowej 

- korytarz: wymiana wykładziny PCV , zbicie zniszczonych tynków i ich uzupełnienie , 

wykonanie powłok malarskich wraz z przygotowaniem podłoża, zabezpieczenie 

narożników kątownikami ze stali nierdzewnej, wykonaniem nakładek na parapety 

-szatnie: wykonanie ścianek z bloczków YTONG lub równoważnych, wykonanie tynków 

gipsowych, wykonanie tynku mozaikowego do wysokości 1,6 m ponad poziom posadzki, 

wykonaniem powłok malarskich z przygotowaniem podłoża, wymiana stolarki drzwiowej 

 

Szczegółowy zakres robót został podany w przedmiarze inwestorskim 

 



Roboty maja być wykonane z materiałów ogólnie dostępnych o dobrej jakości i powinny 

posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Przed zakupem materiału podać do 

akceptacji inwestorowi i Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 

 

 

 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji winny być zgodne z wytycznymi 

wykonania robót budowlanych np. Instytutu Techniki Budowlanej (Warunki Wykonania i 

Odbioru robót Budowlanych) oraz w Polskich Normach Budowlanych. 

 

1.5 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłowość i jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z polskimi normami, poleceniami zamawiającego. 

 

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba o to żeby zatrudniony personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Instalacje i urządzenia elektryczne 

przeznaczone do demontażu należy pozbawić napięcia poprzez ich trwałe odłączenie od 

źródeł napięcia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny 

znak firmowy Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

 

1.8 Ochrona środowiska 

Wykonywane prace budowlane nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko 

naturalne. 

 

1.9 Dokumentacje robót stanowią następujące dokumenty: 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodna z obowiązującymi 

przepisami 

- Przedmiar robót 

- aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych 

zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami 

-ksiązka obmiarów 

-protokół odbioru końcowego 

 

 

 



1.10 Książka obmiarów 

W trakcie wykonywania robót zaleca się prowadzenie książki obmiarów, która jest 

dokumentem w którym rejestruje się ilościowy postęp robót każdego realizowanego 

elementu robót. Obmiary wykonywane są  w sposób szczegółowy, na bieżąco wraz z 

opisem pozycji, jednostką w oparciu o wykonana przez wykonawcę ofertę stanowiąca 

załącznik do umowy. 

 

1.11 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy będą przechowywane na budowie we właściwie 

zabezpieczonym miejscu 

 

2. Materiały 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, oraz ich pozyskiwania i składowania winny 

być zgodne z wytycznymi wykonania robót budowlanych np. Instytutu Techniki 

Budowlanej (Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) oraz Polskich 

Normach Budowlanych . Materiały powinny posiadać Aprobaty techniczne lub być 

produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniu powinien znajdować się 

termin przydatności do zastosowania , sposób transportu i składowania powinien być 

zgodny            z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

2.2 Rodzaje materiałów: 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w normach polskich 

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie . Materiały a przede wszystkim specjalistyczne powinny 

posiadać karty techniczne określone przez producenta lub odpowiednie informacje 

dotyczące ich stosowania, charakterystyki, wydajności itp. 

- materiały instalacyjne: 

Przyjęto urządzenie typy Gebert lub równoważne podwieszane przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych wraz z odpowiednimi pochwytami, umywalka ceramiczna wraz z 

baterią przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Dodatkowy grzejnik wykonać w sali dydaktycznej wraz z fragmentem instalacji z rur 

stalowych dn 20 mm wraz zaworem i głowica termostatyczna, przed demontażem 

grzejników do malowania z układu spuścić wodę, następnie po ponownym montażu układ 

napełnić czynnikiem i odpowietrzyć. Wymienić szafy hydrantowe na nowe, podejścia 

kanalizacyjne wykonać z rur PCV. 

-materiały instalacji elektrycznych: 

Przewody elektryczne YDY 2x1,5 i 2x2,5 układane w listwach i bruzdach, oprawy ledowe 

zgodne z opisem w przedmiarze robót, kabel internetowy UTP nie ekranowany 4 pary 

skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża klasa E 250 MHZ z powłoką PVC o 

podwyższonym indeksie tlenowym przekrój 4x2x23A WG, zgodność PoE 802.3af oraz 

802.3at na dystansie 100 m z Certyfikatem zgodnym ze standardem ISO/IEC 11801 dla 

okablowania klasy E, wszystkie przewody od urządzeń muszą mieć swój koniec w szafie 

teleinformatycznej i posiadać zapas ok. 2 m. 

- materiały dla grupy robót budowlanych 

Płytki gresowe 60x60 cm antypoślizgowe w kolorystyce do ustalenia z Zamawiającym, 

drzwi typu Porta Enduro z panelem dolnym z okuciami o wymiarach wskazanych w 

przedmiarze robót, wykładzina podłogowa rulonowa o gr. Całkowitej 2,5 mm typu 

Tarkett Rekord 43 obiektowa dwuwarstwowa ułożona na kleju uniwersalnym do 



wykładzin, do ścianek działowych szatni użyć bloczków YTONG lub równoważnych, w 

co drugie szychcie wykonać zbrojenie z prętów fi 10 mm, nadproża prefabrykowane 

YTONG lub równoważne, ewentualnie ceramiczne, tynk mozaikowy ziarno 0,8 do 1,2 

mm do wysokości 1,6 m nad poziom posadzki w kolorystyce do ustalenia z 

Zamawiającym, do malowania zastosować farby sylikonowe – kolor ustalić z 

zamawiającym, grunty, kleje, zaprawy ogólnodostępne, podokienniki nakładane 

komórkowe z tworzywa wg przedmiaru robót, do malowania powierzchni metalowych 

zastosować farbę olejna ogólnego stosowania. Do impregnacji parkietu zastosować 

ogólnodostępne środki odporne na ścieranie z przeznaczeniem do pomieszczeń 

zamkniętych. Deskowanie podłogi sceny wykonać z płyt OSB a następnie ułożyć na nich 

posadzkę z paneli podłogowych o podwyższonej klasie ścieralności. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały należy składować w sposób bezpieczny, zgodnie z instrukcją producenta w 

miejscach chroniących przed dostępem osób postronnych i czynnikami atmosferycznymi. 

Miejsce składowania powinno umożliwić kontrole przez zamawiającego i powinno być 

uprzednio uzgodnione z Zamawiającym 

 

      3. Sprzęt i narzędzia 

Ogólne wymagania powinny być zgodne z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót oraz 

z obowiązującymi przepisami BHP. Narzędzia powinny być używane zgodnie z ich 

przeznaczeniem, utrzymywane w należytym stanie technicznym zapewniającym gotowość 

do pracy. Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny i czy na danym narzędziu nie 

występują uszkodzenia które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo w czasie pracy 

 

4.Transport 

Należy stosować ogólnodostępne środki transportu z zastosowaniem zaleceń producentów 

materiału. Należy stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu . Materiały 

sypkie oraz gruz należy przykryć specjalną plandeką na czas transportu. Do rozładunku i 

przemieszczenia stosować ogólno dostępne środki takie jak dźwigi, wyciągi, wózki 

widłowe, taczki itp. W czasie transportu materiał należy zabezpieczyć przed jego 

uszkodzeniem. Środki transportu używać zgodnie z jego przeznaczeniem i instrucją 

użytkowania. 

 

5.Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty demontażowe i 

rozbiórkowe. Realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie 

Zamawiającego. Wskazane w dokumentacji nazwy materiałów i producentów maja 

charakter przykładowy i  zostały one przywołane jedynie w celu sprecyzowania 

parametrów i wymogów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia 

 

6.Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 

aby osiągnąć założona jakość robót. Ogólne zasady kontroli jakości powinny być zgodne 

z ogólnymi wytycznymi wykonania robót budowlanych np. Instytutu Techniki 

Budowlanej –Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a także na zgodności 

ich wykonania z obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną. 

Kontrola odnosi się w odniesieniu do: 

- odniesienia do prac zanikających 

- odniesieniu do właściwości całej wymiany po zakończeniu prac 



Badania w czasie odbioru robót dotyczą: 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

- prawidłowości wykonania robót zanikających 

- prawidłowego funkcjonowania instalacji 

-estetyki poszczególnych elementów 

 

7.Obmiar robót 

Obmiaru dokonać zgodnie z obowiązującymi zasadami przedmiarowania robót 

określonych w Katalogach Nakładów rzeczowych dla danej grupy robót. Jednostki 

obmiarowe powinny być zgodne z otrzymanym przedmiarem robót 

 

8. Odbiór robót 

Odbioru robót należy dokonywać zgodnie z wytycznymi wykonania robót budowlanych 

np. Instytutu Techniki Budowlanej (Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). 

Odbiór robót zanikających należy każdorazowo zgłaszać do odbioru Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego i dopiero po pozytywnym wyniku odbioru wykonywać kolejne 

czynności. Przed odbiorem końcowym instalacji musza być przeprowadzone z wynikiem 

pozytywnym wszelkie próby i badania dopuszczające daną instalacje do użytku. Odbiór 

końcowy zgłosić na piśmie w terminie zgodnym z umową. Przed odbiorem przekazać 

zamawiającemu dokumentację odbiorowa zawierającą: wszelkie atesty, aprobaty 

techniczne, dopuszczenia do obrotu na wbudowane materiału z adnotacją przedstawiciela 

wykonawcy, że zostały wbudowane na danym obiekcie, protokoły z badań, prób 

odbiorów częściowych, książkę obmiaru wraz z rozliczeniem robót. Po zgłoszeniem 

pisemnym gotowości do odbioru zgodnie z umową , Zamawiający powoła komisje 

odbiorową i dokona odbioru końcowego w terminie zgodnym z zawarta umową. Na 

wykonane roboty wykonawca udzieli gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania 

robót według zawartej umowy z Zamawiającym. Za termin odbioru robót uznaje się datę 

podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.Odbiór 

robót pogwarancyjny będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad i usterek na zasadach odbioru końcowego 

 

9. Informacja o placu budowy 

Informacje o placu budowy wykonać zgodnie z wytycznymi Ustawy Prawo Budowlane 

oraz obowiązującymi przepisami BHP. 

 

 

10.Podstawa Płatności 

Rozliczenie robót nastąpi według warunków oopisanych w umowie między stronami 

 

11.Warunki Szczególne 

Wszelkie uzgodnienia co do zakresu prac, stosowanych materiałów, wykonania robót 

muszą być prowadzone bezpośrednio z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru 

inwestorskiego. Uzgodnienia powinny być sporządzone na piśmie i załączone do 

dokumentacji odbiorowej budowy.  

 

12. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie całokształtu robót zgodnie ze sztuką 

budowlana oraz obowiązującymi przepisami. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


