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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 

Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rokitnica Nowa, gmina
Świedziebnia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce
w przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim
znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą  spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Wymagania  ogólne  naleŜy  rozumieć  i  stosować  w  powiazaniu  z  wymienionymi  poniŜej
Specyfikacjami Technicznymi:

E 00.00 Wymagania ogólne

E 01.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

E 02.00 MontaŜ rozdzielnic elektrycznych

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę  stanowiącą  całość  techniczno-uŜytkową  wraz  z  instalacjami  i
urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w
określonym  miejscu,  a  takŜe  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu
budowlanego.

1.4.4. robotach  budowlanych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  takŜe  prace
polegające  na  przebudowie,  montaŜu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu
budowlanego.

1.4.5. remoncie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.
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1.4.6. urządzeniach  budowlanych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające  moŜliwość  uŜytkowania  obiektu
zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym
słuŜące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  takŜe  przejazdy,  ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.7. terenie budowy  – naleŜy przez to rozumieć  przestrzeń,  w której prowadzone są
roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza
budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – naleŜy przez
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego,
zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu  na  budow ę  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną
zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy  – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  słuŜące  realizacji
obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksiąŜkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji
obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.

1.4.11. dokumentacji  powykonawczej  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokumentację
budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej  – naleŜy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.13. właściwym  organie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru
architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.14. wyrobie budowlanym  – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.

1.4.15. organie samorz ądu zawodowego  – naleŜy przez to rozumieć organy określone
w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r.  Nr 5,  poz.  42 z późn.
zm.).

1.4.16. obszarze oddziaływania obiektu  –  naleŜy przez to rozumieć  teren wyznaczony
w otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów odrębnych,  wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.17. dzienniku budowy  –  naleŜy przez to  rozumieć  dziennik  wydany przez właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.

1.4.18. kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona
do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w jego  imieniu  w sprawach  realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.19. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora
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nadzoru  ksiąŜkę  z  ponumerowanymi  stronami,  słuŜącą  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.

1.4.20. materiałach  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i
wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,
zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.21. odpowiedniej  zgodno ści  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone
–  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju
robót budowlanych.

1.4.22. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia
przekazane  Wykonawcy przez Inspektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. projektancie  – naleŜy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego  zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji
techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.25. ustaleniach  technicznych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.26. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  naleŜy przez to  rozumieć  grupy,  klasy,
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn.
zm.).

1.4.27. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor
powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieŜącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych
robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i
zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.28. instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzaleŜność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  uŜytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obsługi  (eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.29. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,
zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spełniać
roboty budowlane.

1.4.30. normach  europejskich  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej
(CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.31. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
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podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych.

1.4.32. robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są  moŜliwe
do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają
przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.33. Wspólnym Słowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i
robót  budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.34. Zarządzającym realizacj ą umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona
w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona
przez  zamawiającego,  upowaŜniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  branŜy
architektoniczno - konstrukcyjnej.

2. Materiały

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  branŜy
architektoniczno - konstrukcyjnej.

3. Sprzęt

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzetu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  branŜy
architektoniczno - konstrukcyjnej.

4. Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  branŜy
architektoniczno - konstrukcyjnej.

5. Wykonanie robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
branŜy architektoniczno - konstrukcyjnej.

6. Kontrola jako ści robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli  jakosci  robót  podano w Specyfikacji  Technicznej
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branŜy architektoniczno - konstrukcyjnej.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej branŜy
architektoniczno - konstrukcyjnej.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji  Technicznej branŜy
architektoniczno - konstrukcyjnej.

 

9. Podstawa płatno ści

Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
branŜy architektoniczno - konstrukcyjnej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z późn. zm.).

– Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  Nr  62,
poz. 627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz ądzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie
systemów oceny zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich  oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –
w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169,
poz. 1650).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

8

Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych,  (tom  I,
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.


