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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST - B – 9 – Roboty związane z montażem elementów 

wyposażenia. 
 

Nazwa zamówienia: 

 
„REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZNAJDUJĄCEGO  

SIĘ W KOMPLEKSIE ZABYTKOWEJ HUTY ŻELAZA  
W ZAGWIŹDZIU” 
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BUDYNEK KOMPLEKSU ZABYTKOWEJ HUTY ŻELAZA  
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I.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KOMPLEKSIE ZABYTKOWEJ HUTY ŻELAZA W 
ZAGWIŹDZIU”. 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru montażu wyposażenia, w ramach wykonywanych robot budowlanych przy realizacji projektu pn.:  
„REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KOMPLEKSIE ZABYTKOWEJ HUTY ŻELAZA W 
ZAGWIŹDZIU”. 

 
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko   w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Zakres robót: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
 

 Zakupu i montażu gablot muzealnych, 

 Zakupu i montażu podestów drewnianych 

 Zakupu i montażu grzejników elektrycznych, 
oraz wszystkich innych nie materiałów jakie występują przy realizacji umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
c)  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 
 
d) Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

 grup robót - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
e) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a 

wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  a mianowicie: 
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w SST – B – O "Wymagania ogólne"". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

Zgodnie z SST – B – O „Wymagania ogólne”.  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 
dla danych rozwiązań. 
 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

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

 uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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Materiały: 

 Gabloty muzealne, 

 Podesty muzealne drewniane, 

 Grzejniki elektryczne. 
 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów:  
Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 

 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. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
Zgodnie z SST – B – O w punkcie III. 
Sprzęt do wykonywania prac: 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac musi posiadać sprzęt wymagany przez producenta 
dostarczonych elementów. 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zgodnie z SST – B – O w punkcie IV. 
Zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA 

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z montażem elementów wyposażenia powinny być 
zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane bruzdy oraz wykonane prace malarskie. 
Pozostałe warunki-zgodnie z wymogami Producenta poszczególnych elementów. 
 
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Zgodnie z SST – B – O w punkcie VI. 
Badania przed przystąpieniem do robót montażowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać akceptację elementów, które zamierza 
zamontować przez Inspektora nadzoru.  
Badania w czasie odbioru robót 
Badania powinny umożliwić ocenę: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 sposobu zamocowania - trwałości i stabilności, 

 wyglądu estetycznego zamontowanych elementów. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z SST – B – O pkt VII. 
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VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z SST – B – O w punkcie VIII. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt VI, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe poprawki elementy należy zamontować od nowa lub w razie ich 
uszkodzenia zamontować nowe. 

 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Karty katalogowe produktów. 
Instrukcje montażu produktów. 


