SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji
Wykonanie robót wod-kan gaz- c.o. nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania
w zasobach Gminy Siemianowice Śląskie
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót budowlano-montażowych
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie
i odbiór robót
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:
• instalacja wodno – kanalizacyjna (CPV 45332200-5)
• instalacja c.o. (CPV 45331100-7)
• instalacja gazowa (CPV 45333000-0)
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
przedmiarami robót i poleceniami Inwestora.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę placu budowy.
Zgodność robót z przedmiarami robót
Przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:
1) przedmiary robót,
2) Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarami i ST.
Dane określone w przedmiarach robót i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarami robót lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
Informacja o terenie budowy
Teren budowy jest własnością Gminy Siemianowice Śląskie. Teren posiada
zagospodarowanie wokół budynku, w związku z tym Wykonawca ma obowiązek tak
zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub
elementów zagospodarowania Wykonawca usunie na własny koszt. Jeżeli wystąpi sytuacja,
która będzie kolidowała z robotami należy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń
podziemnych
wykazanych
w
dokumentach
dostarczonych
mu
przez Zamawiającego.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej
Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć
roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość
nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania.

MATERIAŁY
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
Odbiór materiałów na budowie.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „
Wymagania Ogólne”
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty
gwarancyjne,
protokoły odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz
przeprowadzić oględziny stanu.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na
jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez
dozór techniczny.
Składowanie materiałów na budowie.
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości
technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Inne wymagania.
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty
wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu.
Wszystkie urządzenia wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na
budowę odbywa się w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób po montażowych i ich
wstępnym uruchomieniu.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
Ogólne”
Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują
właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie
kwalifikacje i staż pracy.
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.
Szczególne wymagania dotyczące transportu
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów.
Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu

określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
WYKONANIE ROBÓT
Ogóle zasady wykonania robót
Ogóle zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”
Szczególne zasady wykonania robót
Montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Instalacja wodociągowa
Przewody wodociągowe nie powinny być prowadzone nad przewodami centralnego
ogrzewania, ciepłej wody, gazu i elektrycznym. Minimalna odległość przewodów
wodociągowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy prowadzeniu równoległym i
0,05 m przy krzyżowaniu, zaś od przewodów gazowych 0,15 m. Rurociągi wody zimnej i
ciepłej izolować otulinami .
Próba szczelności instalacji wodociągowej
Przeprowadzenie prób szczelności polega na napełnieniu instalacji wodą (od dołu przy
otwartych najwyższych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego połączenia.
Próbę szczelności przeprowadza się komisyjnie, zaś jej wynik rejestruje się w formie
protokołu.
Instalacja kanalizacyjna
Instalację kanalizacji wewnątrz budynku wykonać z rur i kształtek z PVC o ściankach
gładkich, łączonych na uszczelki gumowe poprzez wcisk.
Rury kanalizacyjne Dn 160; DN 110 z PCV wraz z kształtkami i czyszczakami o sztywności
obwodowej minimum SN8, łączone kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z
zaleceniami producenta rur.
Studzienki kanalizacyjne
studzienki z PE (np. systemu Wavin lub o równoważnych parametrach) są integralną częścią
tworzywowych systemów kanalizacyjnych i stanowią kompletny element składający się z
różnych wariantów kinet. Kineta jest wykonana z tworzyw sztucznych (PP, PE) w taki
sposób, że dno posiada optymalny kształt i łagodne powierzchnie spływu. Rodzaj tworzywa, z
którego wykonane są kinety, zapewnia ich odporność na uderzenia nawet w niskich
temperaturach. Montowane uszczelki gumowe (w kielichu i w połączeniu kinety z rurą
trzonową) spełniają warunki próby szczelności (utrzymanie ciśnienia min. 5 m słupa wody).
Zapewnia to doskonałą ochronę przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji i eksfiltracją
ścieków do gruntu. Specjalny kształt trzonu studzienki umożliwia przenoszenie obciążeń
powstałych w wyniku przemieszczania się gruntu (lato/zima, zima/wiosna). Karbowana rura
trzonowa zachowuje się bowiem jak miech akordeonu. Zwieńczenie studzienki (zestaw
włazów betonowych i żeliwnych) posiada walor uniwersalności ze względu na możliwość
dopasowania warunków montażu do zabudowy, lokalnych zasad i tradycji. Połączenie rur ze
studzienką jest analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszczególnych
elementów zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm; Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł
5 na 40 sprawdzanych cegieł
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.aprobatom technicznym.
Materiały do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich antykorozyjnych powinny
odpowiadać wymaganiom Elementy grzejne i armatura
grzejniki stalowe i grzejniki łazienkowe drabinkowe
- 10 lat gwarancji,
- ciśnienie próbne – 1,3 MPa,
- maksymalne ciśnienie pracy – 1,0 MPa,
- maksymalna temperatura pracy – 110°C,
Armatura:
odcinająca:
+zawory kulowe, gwintowane o średnicach zgodnych z podanymi w przedmiarze,
+zawory grzejnikowe z funkcja odcięcia i odwodnienia,
- równoważąca i regulacyjna:
+wkładki termostatyczne z nastawa wstępna,
+zawory termostatyczne z nastawa wstępna,
+głowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury do 16°C,
- dodatkowa:
+zawory odpowietrzające.
Przewody
W przypadku wystąpienia konieczności wymiany odcinka instalacji gazowej, należy użyć do
tego celu rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219 lub rur miedzianych w stanie

twardym – oznaczonym symbolem R 290 z zastosowaniem złączek lutowanych na twardo lub
poprzez zacisk.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
Kurki gazowe kulowe, ćwierć obrotowe gwintowane oraz kształtki gazowe powinny posiadać
certyfikat bezpieczeństwa B lub certyfikat na znak zgodności z PN lub aprobatę techniczną
IGNIG.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający
WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami robót,
ST, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w
robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać wizji na miejscu.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe
wykonanie robót w obiekcie a mianowicie:
- usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej,gazowej, c.o. w mieszkaniach, w
piwnicach i na klatkach schodowych wraz z robotami towarzyszącymi
- rozmrażanie rur wodociągowych i kanalizacyjnych
- usunięcie awarii instalacji sanitarnej i deszczowej w podwórku wraz z robotami
towarzyszącymi

Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wymagana
jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a),
c) spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.
ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor.

Zasady odbioru Końcowego
Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór
Końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót.Odbioru Końcowego robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z przedmiarami robót i ST.
W toku Końcowego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w przedmiarach robót
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Końcowego jest Protokół Odbioru
Końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Branżowe
protokoły odbioru muszą być podpisane przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren
budowy,
wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty odwozu i utylizacji odpadów,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
roboty towarzyszące i tymczasowe,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
wszystkie inne obciążenia mające wpływ na cenę końcową robót
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
UWAGI KOŃCOWE

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z przedmiarami robót. Wykonawca ma
obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentacją (przedmiar, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót). Zauważone błędy w w/w dokumentacji nie zgłoszone przez
Wykonawcę Inwestorowi nie będą miały wpływu na cenę końcową robót.
Specyfikacja odnosi się do całości zakresu robót, dla poszczególnych budynków należy
rozpatrywać tylko te specyfikacje w których dana robota występuje.

