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0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zadania jak w tytule SST 

 

Projekt obejmuje swym zakresem remont parteru budynku i pomieszczeń kotłowni, wykonanie 

podjazdu dla osób pełnosprawnych wraz z remontem schodów wejściowych które będą 

dostosowane dla osób niepełnosprawnych,  wymianę instalacji c.o. wraz z kotłem węglowym 

zlokalizowanego w piwnicy na ekologiczny kocioł z podajnikiem opalany paliwem węglowym 

typu ekogroszek. 

 

0.2 Zakres stosowania 

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robót opisanych w punkcie 0.1 stanowią zbiór 

wymagań 

technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one 

podstawą, której 

spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli. 

 ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych 
warunkach 

      wykonawstwa Robót. 

 ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne 
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie – zasady ogólne – oznaczenia podstawowych 

wielkości. 

PN-70/B-01025 Projekty budowlane – oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych. 

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane – wymiarowane na rysunkach 

PN-60/B-01030 Projekty budowlane – oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – obciążenia stałe 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli – obciążenia zmienne technologicznie – podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologicznie – obciążenia pojazdami. 

PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statystycznych – obciążenia śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statystycznych – obciążenia wiatrem. 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia statystyczne i 

projektowanie. 

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli – obciążenie gruntem. 

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków – wymagania i obliczenia. 

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 

PN-69/B-02380 Kubatura budynków – zasady obliczenia. 

PN-89/B-02361 Pochylnie połaci dachowych. 
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PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym – warunki ogólne. 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane – obliczenie statystyczne. 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli – ogólne zasady obliczeń. 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe – obliczenia statystyczne i projektowanie. 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe – obliczenia statystyczne i projektowanie. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane – posadowienie bezpośrednie budowli - obliczenia statystyczne i 

projektowanie. 

0.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla 

robót objętych kontraktem i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót budowlanych. 

0.4. Definicje i pojęcia 

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

dostosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

- Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

- Bruzda instalacyjna – zagłębianie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub 

wykute w 

celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogą 

być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym korozji 

przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi; 

- Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi; 

- Ciąg kominowy przewodu spalinowego – podciśnienie (ciśnienie o wartości mniejszej od ciśnienie 

atmosferycznego) w przewodzie (kanale) spalinowym, wywołane różnicą poziomu wlotu i 

wylotu przewodu oraz różnicą gęstości spalin i gęstości powietrza atmosferycznego; 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

- Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

- Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem; 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

- Komin – murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) 

do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku; 
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- Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru; 

- Nawiew bezpośredni – doprowadzanie powietrza do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz 

budynku przez otwór wykonany w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności stolarki 

okiennej; 

- Obciążenie dynamiczne – obciążenie działające udarowo lub cyklicznie, wywołujące siły 

bezwładności w konstrukcji; 

- Obciążenie temperaturą – różnica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz różnica temperatury 

konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu; 

- Obciążenie statyczne – obciążenie, którego wartość przyrasta powoli, nie wywołując siły 

bezwładności w 

konstrukcji; 

 - Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej 

architektury; 

budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla 

tego rodzaju robót; 

- Parametry geotechniczne – wielkości określające cechy gruntów budowlanych; 

- Podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów maja wpływ na projektowanie, wykonanie i 

eksploatację budowli; 

- Podłoże jednorodne – podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej co 

najmniej 

2B (B- szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia;  

- Podłoże warstwowe – podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu posadowienia 

występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna; 

- Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora 

nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy; 

- Posadowienie bezpośrednie – posadowienie budowli na fundamentach przekazujących obciążenie 

na podłoże gruntowe wyłącznie przez powierzchnię podstawy; 

- Powierzchnia poślizgu – powierzchnia, na której w każdym jej punkcie występują naprężenia styczne 

równe wytrzymałości gruntu na ścinanie; 

- Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

- Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; 

- Przewód nawiewny – przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia; 
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- Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiany 

obiektu będącego przedmiotem robót; 

- Stan graniczny – stan podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu, po osiągnięciu 

którego uważa się, że budowla (lub jej element) zagraża bezpieczeństwu albo nie spełnia 

określonych 

wymagań użytkowych; 

- Stan graniczny naprężenia w podłożu gruntowym – stan, w którym w każdym punkcie danego 

obszaru występuje naprężenie styczne równe wytrzymałości na ścinanie; 

- Studzienka (komora) wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, przygotowany do 

zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.); 

- Właściwości charakterystyczne – średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w 

normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem „n” umieszczonym 

u dołu, a symbole 

charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „n” u góry; 

- Wartości obliczeniowe – wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości 

charakterystycznych;  w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające 

niejednorodność gruntów oraz niedokładność 

ich badania. Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia się indeksem „r” umieszczonym u 

dołu, a symbole obliczeniowych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „r” u góry. 

Wartość obliczeniowa obciążeń ustala się przez przemnożenie wartości charakterystycznej 

przez współczynnik – 

przez przemnożenie przez współczynnik materiałowy om; 

- Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które musza być spełnione aby 

wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone; 

- Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w którym 

określa 

się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł być 

przyłączony do 

sieci gazowej; 

- Węzeł cieplny – zespół urządzeń służących do: 

a) Przekazywanie energii cieplnej; 

b) Przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego; 

c) Pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego; 

d) Ewentualnej rejestracji wymienionych wielkości; 

e) Zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury. Węzeł cieplny 

może znajdować się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części. 

- Węzeł cieplny indywidualny – węzeł cieplny zasilający bezpośrednio część wewnętrzną instalacji 

ogrzewania i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja; 

- Węzeł cieplny wodny bezpośredni – węzeł cieplny, w którym woda sieciowa i woda instalacyjna nie 

są oddzielone przepona. Węzeł cieplny bezpośredni może być: 
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a) Mieszający (hydroelewatorowy lub pompowy), w którym następuje przetworzenie temperatury lub 

temperatury i ciśnienia wody przez mieszanie wody instalacyjnej i sieciowej; 

b) Redukcyjny, w którym następuje wyłącznie obniżenie ciśnienia wody; 

c) Przepływowy, w którym przetwarzanie parametrów nie następuje przy zachowaniu pozostałych 

cech 

węzła cieplnego; 

- Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę; 

- Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Remont dachu, elewacji stolarki drzwiowej i wymiana okien w budynku użyt. publ. „PCK” Białystok ul. 

Warszawska 6 

Skróty użyte w opracowaniu: 

ST – Specyfikacje Techniczne 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości 

PE – polietylen 

PCW, PCV – Polichlorek winylu 

PN – Polska Norma 

BN – Branżowa norma 

ZN – Zakładowa Norma 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

NN – Niskie Napięcie 

SN – Średnie Napięcie 

0.5. Roboty wstępne i przygotowawcze 

Przepisy związane: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z póżn. zm. - Dz.U.03.80.718, 

Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia Dz. U. z 2002r Nr 108 poz. 953 

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 200r Nr 71 poz. 383 z późniejszymi 

zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401) 

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
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następujące dokumenty: 

- Pozwolenie na budowę 

- Dokumentacje projektowe 

- Dziennik budowy 

- Księgę obmiarów 

- Specyfikacje techniczne 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

0.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznych. 

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót: 

1. Projekty techniczne architektoniczne 

2. przedmiary robót 

3. specyfikacje techniczne 

0.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

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 zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy dostarczone 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze,  
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oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenęumowną. 

0.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu budowy , a także będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub 

substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed możliwością 

pożaru. 

0.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych 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. 

0.5.7 Ochrona własności publicznej i prawnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 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. 

0.5.8 Materiały i urządzenia 
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Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 

dopuszczenie 

do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności 

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. Wszystkie użyte 

materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

Materiały pochodzące z rozbiórki , nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z 

Inżynierem pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania. 

Jeżeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy , to materiały użyte przez 

podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom ST. 

Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich jakość i 

przydatność do robót.. Materiały powinny być składowane oddzielnie wg . Asortymentów, 

jakości i źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwości pobrania 

reprezentatywnych próbek. Szczególnie zasady te obowiązują przy składowaniu cementu 

bitumów materiałów chemicznych , paliw i innych materiałów łatwo ulegającym zniszczeniu 

lub materiałów niebezpiecznych. 

Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem jakości 

powinny być składowane oddzielnie, a dostawę materiałów należy przerwać. Każdy rodzaj 

robót w którym znajdą się materiały nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem , niezapłaceniem i rozbiórką. 

0.5.9. Sprzęt 

Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz spełnienie 

wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany przez Inżyniera 

. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres 

wykonywania robót. Roboty związane z podłączaniem urządzeń elektrycznych mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Przewody do podłączenia urządzeń mechanicznych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 

terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 
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Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję 

obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem 

ich do 

wykonywania robót. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją 

producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; obsługiwane przez przeszkolone 

osoby. 

Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 

zabronione. 

0.5.10. Transport 

Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym 

użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących 

ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów . Przeciążanie maszyn i innych urządzeń 

technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowego wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót e ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

0.5.11 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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

0.5.12. Wykonanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używanego 

robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
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samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, 

wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 

tyczeniu i wykonaniu robót zostaną , jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 

robót 

wchodzących w skład zadania. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu 

do dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej 

oraz protokółu odbioru robót. 

0.5.13. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, 

zabezpieczenia i udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy: 

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

b/ księgi obmiarów 

c/ dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 

d/ atestów jakościowych wbudowanych materiałów 

e/ dokumentów pomiarów cech geometrycznych 

f/ protokołów odbioru robót. 

g/ pozwolenie na budowę 

h/ protokoły przekazania terenu budowy 

i/ protokoły z narad i ustaleń 

j/ operaty geodezyjne 

k/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez 

Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie 

przewidzianej prawem. 

0.5.14. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i 

SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będę wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w 

ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

0.5.15 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych , KNR-ach 

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

0.5.16 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia pomiarowe z ważnymi świadectwami legalizacji , jeżeli 

dany 

sprzęt wymaga takich świadectw. Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów musi 

mieć 

akceptację inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie 

trwania robót. 

0.5.17. Kontrola jakości i odbiór robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości PZ, w którym przedstawiony będzie zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót godnie z dokumentacją projektową, 

SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakości powinien zawierać : 

a/ organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót, 

b/ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d/ wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
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e/ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

f/ system / sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót. 

g/ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

h/ sposób i formę gromadzenia i przekazywania wyników badań , pomiarów i zastosowania korekt w 

procesie 

technologicznym. 

i/ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

j/ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy kruszyw itp. 

k/ sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów , wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej 

ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach dopuszczalnych tolerancji. 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej 

wymienionych dokumentów: Atest, Certyfikat, 

Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z 

Polską Normą, lub znajdują się w wykazie wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu M.S.W 

.i. A. z 1998r Dz. U. 98/99. 

Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót uprawniony jest Inspektor nadzoru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich jakości i ilości wykonania przed 

rozpoczęciem następnego etapu prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

ilości i jakości. Gotowość robót do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy, zawiadomieniem na 

piśmie Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 

Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować nst. dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupełnieniami lub zamienne 

- dziennik budowy /oryginał/ 

- książkę obmiarów /oryginał/ 
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usuwaniem wad powstałych 

lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rękojmi. Odbiór przeprowadzony będzie wg 

zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robót. 

0.5.18 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość/ kwota podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót 

obejmować będzie : robociznę bezpośrednią wraz z 

narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na terenie budowy, wartość pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie i zysk 

kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT. 
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R.1 Rozbiórki kod PCV 45111000-9 

 

R.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zadania jak w tytule SST 

 

R.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.R.1.1. 

R.1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych: 

- rozebranie nieszczelnego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, 
- rozebranie lekkich ścianek działowych o konstrukcji drewnianej w pomieszczeniach nr 2, 53, 68 i 74, 
- demontaż drzwi wewnętrznych wraz z futrynami, 
- demontaż okien drewnianych wraz z futrynami, 
- demontaż wykładziny podłogowej, 
- demontaż płytek gresowych podłogowych w pomieszczeniach nr 5, 36, 48, 80, oraz na schodach 
zewnetrznych 
- demontaż płytek ceramicznych ściennych w pomieszczeniach nr 6, 7, 8, 14, 15, 16, 57, 58, i 59, 
- demontaż boazerii drewnianej w pomieszczeniach nr 82, 83, 
R.1.4.Materiały 

 Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu Bioz 

opracowanego przez kierownika budowy. 

R.1.5. Sprzęt Potrzebny sprzęt i narzędzia: odzież i sprzęt ochronny, młotki , wiertarki itp. kontener na 

gruz. 

R.1.6. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji 

R.1.7 Wykonanie 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP. 

Prowadzenie 

robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, 

jest 

zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 

Wykonanie i demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy wykonać tak 

aby nie dopuścić do trwałych uszkodzeń, które obniżyłyby jego cechy użytkowe lub 

uniemożliwiły późniejsze 

wykorzystanie. 

Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi. 

B.1.8 Kontrola robót 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 

warunków technicznych i zgodnie z PN. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych 

przeprowadza się podczas wykonywania robót dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w 

odniesieniu do całego pokrycia obróbek – kontrola końcowa 

B.1.9 Odbiór robót 

Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót z założeniami projektowymi. 

R.1.8.Kontrola robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 

warunków technicznych i zgodnie z PN. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się 

podczas wykonywania robót dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do 

całego pokrycia obróbek – kontrola końcowa 

R.1.9.Odbiór robót Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót z założeniami 

projektowymi. 

R.1.10 Normy i przepisy związane 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i 

PMB Wyd. II 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401 

 

B.1 Stolarka okienna kod PCV 45421000-4 

 

B.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zadania jak w tytule SST 

 

B.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.B.1.1. 

B.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt.B.1.1. 

B.1.4 Materiały 

Stolarka okienna w całości nowoprojektowana stolarka z usunięciem istniejącej , łącznie z framugą. 

Wykaz stolarki okiennej i zalecenia co do sposobu wykonania nowej stolarki podano w części 

graficznej (wykaz stolarki okiennej i rys. detali) .  

Przed wbudowaniem należy zwrócić uwagę na: 

a/ aktualny certyfikat ITB na stolarkę  
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b/ współczynnik przenikania ciepła (zgodny z wytycznymi projektowymi U- 1,1 W/m2K), każdego okna 

i drzwi obliczony wg wzoru podanego w aprobacie technicznej / rama plus szyba /, który 

powinien być mniejszy lub równy współczynnikowi określonemu w dokumentacji technicznej. 

c/ kolor  stolarki - zgodny z założeniami w projekcie technicznym, 

d/ Wyposażenie skrzydeł okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, 

otwory wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym, 

e/ Szklenie zgodnie z założeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami 

Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo osłonowe z kluczykiem w klamce. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

B.1.5 Sprzęt Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji. 

B.1.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji. 

B.1.7 Wykonanie 

Montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych - należy zwrócić uwagę na punkty mocowania ościeżnic, 

równość przekątnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu ościeżnic odległość 

między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 15cm a maksymalne 

odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków 

osadzonych w murze albo za pomocą dybli. Ościeżnice należy mocować przy użyciu kotew. 

Ościeżnice powinny być dobrze zakotwione w przegrodach budynku /ścianach, stropach/ W 

oknach stałych kotwy powinny znajdować się w miejscu klinowania szyb, w oknach 

otwieranych kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez 

zawiasy tak aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia 

nie powinien być większy niż 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności 

nośnej ściany lub stropu przylegających do elementu. 

Rodzaj i sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji technicznej. Szczeliny powstałe 

pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową i wykończyć silikonem po 

obwodzie. Dopuszczalne odchyłki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Niedopuszczalne 

jest występowanie przewiewów, przemarzania lub 

przecieków wody opadowej. 

Dopuszcza się mocowanie elementów metalowych przez osadzenie za pomocą kołków rozporowych. 

Połączenie segmentów i mocowania segmentów należy wykonać w taki sposób, aby elementy 

metalowe mogły swobodnie wydłużać się, kurczyć lub przesuwać. Wbudowanie segmentów 

może nastąpić dopiero, kiedy można obciążać części nośne budynku. Szczeliny powstałe 

pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową i wykończyć silikonem po 

obwodzie. Dopuszczalne odchyłki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Niedopuszczalne 

jest występowanie przewiewów, przemarzania lub przecieków wody opadowe. 
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Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 

podano poniżej. 

Różnice wymiarów Okna drzwi 

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości do 1m 5mm 5mm 

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości pow. 1m 5mm 5mm 

Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości do 1m 1mm 1mm 

Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości pow. 1m 2mm 2mm 

Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości do 1m 3mm 3mm 

Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości pow. 1m 3mm 3mm 

Różnica w przekrojach szer. do 50mm 1mm 1mm 

Różnica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2mm 

Różnica w grubości do 40mm grubości skrzydła 1mm 1mm 

Różnica w grubości pow. 40mm grubości skrzydła 2mm 2mm 

B.1.8. Kontrola 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 

warunków technicznych i zgodnie z PN i instrukcją producenta. Kontrolę w odniesieniu do 

prac zanikowych przeprowadza podczas wykonywania robót dekarskich / kontrola 

międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do całego pokrycia obróbek – kontrola końcowa 

B.1.9 Odbiór robót 

Polega na sprawdzeniu: 

- zgodności zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 

- prawidłowości wykonania i osadzenia z założeniami projektowymi i niniejszymi SST 

B.1.10 Normy i przepisy związane 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i 

PMB 

Wyd. II 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podzas 

wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 

* PN-B-94109 Okucia budowlane – listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07). 

* PN-B-94420 Okucia budowlane – tarcze drzwiowe WC – klasa B. 

* PN-B-94430 Okucia budowlane – klamki, gałki, uchwyty i tarcze – zestawy (zastępuje BN-72/5057-

02). 
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B.2 Tynki kod PCV 45410000-4 

 

B.2.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zadania jak w tytule SST 

B.2.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.B.2.1. 

B.2.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania i odbioru robót tynkarskich w pkt.B.2.1. (uzupełnienie tynku na kominach). 

B.2.5 Sprzęt Potrzebny sprzęt i narzędzia: mieszarka do zapraw, sito do piasku , pojemnika 

mieszankę tynkarską. 

B.2.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnośnik na materiały. 

B.2.7 Wykonanie 

Rusztowania 

Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych ładunków i 

środków transportu. 

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy. 

Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich 

stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. 

Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy 

trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym 

wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu. 

Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 

indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją 

projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 

producenta albo projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 

roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 

uprawnioną osobę. 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności 

1) użytkownika rusztowania; 

2) przeznaczenie rusztowania; 
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3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

5) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 

6) oporność uziomu; 

7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 

powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania 

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 

5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 

6) posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 

projekcie 

rusztowania lub dokumentacji producenta. 

Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a 

pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których 

mowa w § 15 ust. 2, od strony tej ściany. 

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 

nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 

Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 
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Rusztowania powinny posiadać, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z 

rusztowania; zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 

uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść 

dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 

warunkiem 

zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 

Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co 

najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w 

sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują 

się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w 

liniach napowietrznych powinno być wyłączone. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: jeżeli o 

zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; w czasie gęstej 

mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości 

przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 

zakończeniu pracy jest zabronione. 

Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli 

pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia 

oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. 

Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż 

przewiduje instrukcja producenta. 

Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, 

materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o 

ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. 

Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego 

na drugi jest zabronione. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika 

budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu 

innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach 

roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
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W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym 

należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed 

jego przemieszczaniem. 

W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze 

pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 

Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym 

położeniu. 

Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, 

a jej spadek nie może przekraczać 1%. 

Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone, co najmniej w dwóch miejscach przed 

przypadkowym przemieszczeniem. 

Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie, jest 

zabronione 

Przy wykonywaniu robót na wysokościach: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 

zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - 

Rusztowania i ruchome podesty robocze,  rozdział 9 - Roboty na wysokościach, 

Prace tynkarskie 

Przed rozpoczęciem tynkowania powierzchnie oczyścić z kurzu, plam rdzy i odtłuścić np. roztworem 

szarego 

mydła. Nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą, odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z 

testem równości i gładkości, wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, 

stosować ciśnienie max. 200 barów 

Próba odporności na ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 

zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 

Próba zwilżania szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 

Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki 

ściany od 

płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z 

wymaganiami 

odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.). 

Wymagane czynności przygotowawcze 

- kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod 

ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i 

oczyścić nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarską lub 

wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z 

zachowaniem okresów karencji wilgoć, pozostawić do wyschnięcia 

- wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 

- luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z 

zachowaniem wymaganych okresów karencji 
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- brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 

specjalnych 

środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 

- W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 

odpowiedni preparat gruntujący. 

Elementy stalowe należy na całej powierzchni owinąć siatką stalową i powlec zaprawą cementową. 

Piasek do zapraw winien spełniać normy – nie zwierać domieszek organicznych, mieć właściwą 

frakcję 0,25-0,5mm. 

Obrzutkę na podłożach ceramicznych, z betonu wykonać z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nanosić 

po związaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania 

należy dociskać pacą stale przesuwając w jednym kierunku. Podkład nanosić po związaniu 

warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą. 

zastosowaniem zaprawy rdzeniowej ( np. GROBZUGMORTEL f-my Remmers) i drobnoziarnistej ( np. 

FEINZUGMORTELf-my Remmers)  

Kominy 

- Remontować powierzchnię kominów –czyścić tynk szczotkowaniem ręcznym, uzupełnić ubytki 

,malować 

tynk farbą silikonową według oznaczeń w części graficznej Warstwę ostateczną, decydującą o 

kolorystyce 

wykonać farbą silikonową z dodatkiem wapna ,dającą wrażenie powierzchni o wyglądzie zbliżonym do 

dawniej stosowanych farb wapiennych, po wyschnięciu wytwarzającą ochronną powłokę 

hydrofobizującą paroprzepuszczalną. 

Malować na kolor zgodny z ustalonym wyżej. 

Następnie hydrofobizować powierzchnię poprzez natrysk wodnej emulsji silikonowej kontrolnej 2m 

B.2.8 Kontrola 

W trakcie prowadzenia prac 

a/ sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami projektowymi 

b/ przygotowania podłoża czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 

wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym, 

c/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z 

projektem struktury. 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej jej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 

- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 

30mm na całej wysokości budynku, 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 

kondygnacji 10mm, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku, 

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny byćwiększe niż 7mm. 
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B.2.9. Odbiór 

Polega na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i 

wklęsłości, 

oraz widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 

charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 

miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z 

odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny 

(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 

technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską 

powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy 

i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem 

nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku 

w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej 

powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny 

(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 

technicznego robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami szczegółowymi zawartymi w 

umowie. 

B.2.10 Normy i przepisy związane 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i 

PMB 

Wyd. II 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 

* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych – wymaganie i 

badania. 

* PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym. 

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

* BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

* BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Wymagania i badania przy odbiorze. 

*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

*PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

*PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
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B.3 Podłogi i posadzki CPV - 45262350-9 

1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 

1.2. Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania jak w tytule SST 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robot objętych S.T. obejmuje 

wykonanie 

- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, 

- wykonanie posadzek z płytek typu gres wraz z cokolikami - schodów zewnętrznych, kotłowni, składu 

węgla i parterze budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST ‘Wymagania Ogólne”. 

2.0. Materiały 

- zaprawa cementowa M7 

- płytki gresowe antypoślizgowe,  

3.0. Sprzęt mieszadła do zapraw pojemniki i wiadra, szpachle, 

pace, pędzle 

4.0. Transport 

Samochodowy i ręczny. 

5.0. Wykonanie robót. 

Warunki techniczne wykonania robót 

Podłoga jest elementem budowlanym mającym za zadanie wykończenie poziomych przegród w 

budynku i nadanie im żądanych właściwości techniczno – użytkowych i estetycznych. Ważną 

funkcję posadzek — jako warstwy wierzchniej podłogi — jest m.in stworzenie warunków możliwie 

łatwego utrzymania pomieszczeń/w należytym stanie czystości. 

Podłogi użytkowane są w bardzo różnych warunkach, co „wynika zarówno przeznaczenia budynków i 

pomieszczeń, jak też pełnienia przez podłogi właściwych mi funkcji. Żaden inny element 

budowlany nie pracuję w tak trudnych różnorodnych warunkach jak podłogi. Roboty 

podłogowe należy zaliczyć do jednych z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych, 

mających decydujący wpływ na wartość techniczną, użytkowa i estetyczną budynku. 

Podstawowe wymagania techniczne 

Powierzchnia podłogi powinna stanowić płaszczyznę poziomą, bez nierówności, dopuszczalne 

odchylenie od płaszczyzny poziomej- mierzone n. na całej długości lub szerokości pomieszczenia 

— wynosi 5 mm, przy czym odchylenia od płaszczyzny nie powinny mieć charakteru uskoków. 

W szczególnych przypadkach (odnosi się to np. łazienek) stosuje się spadki określane w 

projekcie. Gładkość powierzchni. Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w 

chodzeniu, a w przypadkach specjalnych ułatwienie ruchu kołowego. Podłoga gładka nie powinna 

być jednak śliska. W przypadku braku gładkości podłoża stosuje się masy do wygładzania 

podkładów  

Niezmienność kształtu.  
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Podłoga powinna wykazywać stałość objętości i wymiarów liniowych w normalnych warunkach 

użytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczom, spęcznieniu i nie być podatna na 

powstawanie rys i spękań. 

Wygląd zewnętrzny. Względy estetyczne wymagają, aby powierzchnia podłogi w jednym pomieszczeniu 

nie wykazywała różnic odcienia barwy, wzoru, klasy lub gatunku materiałów, chyba że jest to 

zgodne z projektem. Na powierzchni podłogi nie powinno być plam i uszkodzeń mechanicznych, 

a nadto nie powinny odznaczać się ewentualne nierówności podkładu. Styki podłóg ze  ścianami  

powinny  być   wykończone  listwami  podłogowymi  trwale  przymocowanymi   do wykańczanej 

powierzchni. 

Właściwości wytrzymałościowe 

Wymagania w zakresie właściwości wytrzymałościowych materiałów podłogowych stosowanych na 

wierzchnią warstwę zależą od rodzaju materiału. Kryteria dla trzech zasadniczych grup 

materiałów: 

- ceramika musi wykazywać wytrzymałość na ściskanie i zgniatanie, odporność na ścieranie i 

uderzenia, odporność na wgniecenia od nacisków skupionych, odporność na ścieranie. 

Podstawowymi kryteriami oceny właściwości wytrzymałościowych podkładu są wytrzymałość na 

ściskanie twardość zginanie oraz twardość powierzchni. Podkład musi w bezpieczny sposób 

przekazywać obciążenie z podłogi na konstrukcję budynku. 

Wytrzymałość na ściskanie i zginanie. 

Wymagania dotyczące wytrzymałości na ściskanie posadzek podane są w normach przedmiotowych dla 

materiałów, z których posadzka jest wykonana. 

Wytrzymałość na ściskanie i zginanie podkładu zależy od wartości i rodzaju obciążeń użytkowych oraz 

materiału posadzki. Przykładowo, przy cienkich elastycznych materiałach podłogowych z 

tworzyw sztucznych wytrzymałość posadzki na ściskanie powinna wynosić min. 8 MPa,  

Odporność na wgniecenia. 

Materiały podłogowe muszą wykazywać odporność na wgniecenia od obciążeń punktowych. 

Odporność ta zależna jest od wytrzymałości na ściskanie i od twardości — przy twardych 

materiałach podłogowych — jak też zdolności na odprężenia po usunięciu obciążeń.  

Odporność na ścieranie. 

Wartości liczbowe tej właściwości podane są w normie przedmiotowej. 

Elastyczność   powierzchni.    

Elastyczność   podłogi   jest   wymagana   ze   względu   na   potrzebę wygodnego, miękkiego oparcia 

nóg. Ponadto elastyczność podłogi jest ważnym czynnikiem w tłumieniu dźwięków od 

chodzenia i uderzeń.  

6.0. Kontrola jakości robót. 

Przed wykonaniem podłóg odbiera się najpierw podkład dokonując wpisu do dziennika budowy. Odbiór 

polega na sprawdzeniu równości podkładu przy pomocy listwy kontrolnej długości 3 m. 

Prześwit między powierzchnią a listwą przyłożoną do powierzchni nie powinien być większy niż 0,5 

cm. 

7.0. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2, pokrycia powierzchni podłogi 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.0. Odbiór robót. 

Odbiór wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli 

z dokumentacja projektową.  

9.0.Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 

Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość Żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 

Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

wykonanie zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW Cena obejmuje: 

- Robociznę, 



 

28 

 

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowisk 

pracy), 

- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić 

w trakcie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 

protokół częściowego wykonania i odbioru robót. Za (m2) posadzki.  

10.0. Przepisy związane 

Płytki i płyty ceramiczne ścienne podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  PN-EN 

101:1994 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczanie twardości powierzchni wg skali MOHSA.  PN-EN 

106 :1993 Płytki i płyty ceramiczne .  Oznaczanie odporności chemicznej.  Płytki nieszkliwione.  

PNEN 122:1993, PNEN 163:1994, PN-88/B-10085,  PN-90/B-9221, PN-90/B-92270, PN-69/B-

10280  PN-69/B- 10285, BN-82/6113-75  BN-80/6117-02  BN-84/6117-05-Płytki i płyty 

ceramiczne.  Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione. 

 

Wykładzin PCV Tarkett Optima 

1.0 Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

ułożeniem wykładzin PCV Tarkett Optima, wraz z technologią układania, w ramach 

modernizacji budynku KPZMiUW we Włocławku. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  
Wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie  

i odkurzanie, impregnacja powierzchni.  

1.4 Określenie podstawowe 
- wykładzina PCV TARKETT OPTIMA lub równoważna 
- masy klejowe 
2.0 Materiały 
Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub równoważna: 

Specyfikacja techniczna: 

- grubość całkowita : 2mm 
- waga całkowita :  2800g/m

2
  

- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 
- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 
- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 
- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 
- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 
- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 
- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 
- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na 

rozwój 
- kolory : 30 kolorów 
3.0 Sprzęt 



 

29 

 

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. 

Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze 

swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, 

utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu 

technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania sprzętu. 

Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany 

sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 

4.0 Transport 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku 

powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. 

Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża 

składając je np. na podestach. 

5.0 Wykonanie robót 
Wykładzina TARKETT OPTIMA 

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 

oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. 

W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się 

stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów 

przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy 

samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. 

Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, 

są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi 

być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien 

odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach 

wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura 

samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV TARKETT 

OPTIMA powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z 

zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura 

spawalniczego Tarkett 

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 

wywinięcia na ścianę 10cm. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze 

szczegółową instrukcja montażu wykładzin Tarkett 

znajdującej się na stronie internetowej producenta. 

6.0 Kontrola jakości robót 

 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest 

zobowiązanych do wystawienia stosownych deklaracji 
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zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty 

higieniczne. Prze przystąpieniem do robót wykonać 

badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość 

posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na 

długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą 

przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego 

materiału gotowego ma być sprawdzana pod względem 

jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. 

7.0 Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest 1m

2 
układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m

2 
wykonanej i 

odebranej podłogi. 

8.0     Odbiór robót  
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. W  

protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. 

Podstawą odbioru robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  
Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W 

przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt                            z 
określeniem terminu ich wykonania. 
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B.4 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych - CPV 45421141-4 

CPV 45421146-9 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zadania jak w tytule SST 

okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach i ścianach, na rusztach metalowych 

pojedynczych; rozstaw profili nośnych 40 cm 

- obudowa słupów i belek płytami gips.- karton. na rusztach metalowych pojedynczych 
- gładzie gipsowe na ścianach i stropach 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 

są: 

- Profile ścienne do zabudowy GK 

- Profile sufitowe do zabudowy GK 

- Profile przy ościeżnicowe 

- Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów 

- Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm 

- Gładzie gipsowe 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i budowanie zgodnie z 

założeniami PZJ. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach 

fabrycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu 

po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW 

GIPSOWYCH 

Zalecenia ogólne 

Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 
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Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. Przy składowaniu należy zwrócić 

uwagę na nośność podłoża. Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy 

jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 

Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać   swoje   funkcje   

przed montażem   sufitów.   Wszelkie   prace   mokre   i   instalacyjne   winny   być ukończone 

przed montażem    sufitu    podwieszanego.    Podczas    montażu    sufitu    temperatura    

wewnątrz pomieszczenia   nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki 

pracy. Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być 

zabezpieczone antykorozyjnie  warstwą  cynku  wynoszącą  275  g/m2. Elektryk  decyduje  

czy  oświetlenie założone  będzie  po  lub   w   czasie  montowania  sufitów  podwieszonych. 

Konieczne    jest uprzednie     uzgodnienie     wszystkich     specjalistów     na     budowie.     

Zaleca     się,     abyspecjalista układający   płyty   otrzymał   jednocześnie   zalecenie   

zainstalowania   oświetlenia. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony 

należy dodatkowo podwiesić. Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony 

pożarowej Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był 

przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu.  Przy  cięciu  płyt  należy  

uważać,  aby  nie  przygotować elementu   w   tzw.   lustrzanym   odbiciu.   Ścianki osadzana 

obwodowym żeberku gr.50mm Ściankę należy całkowicie oddylatować od konstrukcji. 

Zakres robót przygotowawczych 

Ścianki działowe i obudowy z g-k: 

- wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 

- wytrasowanie miejsc montażu obudów ściennych i sufitowych 

Zakres robót zasadniczych 

Ścianki działowe g-k 

Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych 

(profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków (profili "C") ma 

być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby łączenia płyt 

wypadały na słupkach Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje 

się ich położenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu 

płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu. Rozstaw profili musi być taki, aby 

był spełniony warunek, Ŝe rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą będzie równy 

szerokości płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod 

skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian 

bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki 

polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi 

kołkami szybkiego montażu. Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami 

do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 

mm od wysokości pomieszczenia. W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy 

montować na etapie wykonywania rusztu. Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i 

stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości 

ściany. Słupki przy ościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 

2mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne 

kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. Przy 

wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się 

stosowanie słupków przy ościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6mm. Bezpośrednio nad 

ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przy ościeżnicowe, tworząc 

rodzaj nadproża. Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by 

było wypełniać masą szpachlową Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do 

profili pionowych Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty 

powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie 
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wypadały w jednej linii. Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno 

być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny 

dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod 

wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. Płyty przykręcić 

jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. Ułożyć 

płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. Płyt z 

wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). Po ułożeniu wełny należy 

zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym 

samym, ale na sąsiednim słupku. 

Obudowy z g-k 

Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych. 

Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100. Przymocowanie płyt gipsowo-

kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 

Sufity podwieszone 

Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. Zamocowanie 

profili przyściennych. Zawieszenie rusztu sufitu. Wypełnienie sufitu płytami. 

Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 

szklanego   lub papierowej. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i 

przeszlifować. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT Z 

PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 

techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać 

inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w terminie i w formie 

określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. Okładziny, ścianki działowe i sufity podwieszane należy wykonać 

zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza 

się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
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operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 

ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 

obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty 

legalizacji. Jednostki obmiarowe: W m2   mierzy się: 

- Powierzchnie ścianek, obudów i sufitów podwieszanych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". Odbioru robót 

należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano - 

Montażowych . Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 

dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN - PN). Przy 

odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja powykonawcza 

Dziennik Budowy. Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

- Protokoły odbiorów częściowych W trakcie 

odbioru robót należy sprawdzić: 

 

a) stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 

sztywności rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

b) uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane 

zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 

całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty 

nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 

ponownego odbioru. 

9. ROZLICZENIE ROBOT: 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 

4. aprobaty techniczne 
 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 
6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
7. Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g-k 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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B.5. Roboty malarskie CPV 45442100-8 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zadania jak w tytule SST. 

Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 

malarskich. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  

wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót malarskich:  

- przygotowanie podłoża, 

- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami emulsyjnymi, 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.   

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót malarskich:  

- przygotowanie podłoża pod roboty malarskie,  
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych i sufitów, 
- roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  

    opracowania.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przygotowanie powierzchni. 
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Przed przystąpieniem do malowania naprawić ewentualne uszkodzenia powierzchni tynków. Zaleca się do 

tego celu stosowanie zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do 

stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. 

Termin robót. 

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 

- gładkie i równe – tzn. bez narostów zapraw i betonu, zacieków zaprawy, 
- mocne – tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
- czyste – tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą), 
- dojrzałe pod malowanie tzn. po 2 – 6 tygodniach w zależności od rodzaju farby, 
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym 
lub karbidowym), metodą suszarkowo- wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest.  
2.2.1. Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji pogarszających 

właściwości. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się odznaczać dostateczną 

przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, wówczas należy przeprowadzić 

odpowiednie badania laboratoryjne. Nie wolno używać wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Rozcieńczalnik 
Przygotowany fabrycznie do farb emulsyjnych i sylikonowych, musi odpowiadać normie PN i 

świadectwu dopuszczenia do użytkowania. 

 2.2.3. Środek gruntujący 

Materiał wodorozcieńczalny (np. wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu 

podłoża, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i robotami malarskimi. Środkiem gruntującym 

może być również roztwór farby emulsyjnej z wodą w stosunku 1:5. 

2.2.4. Masy  szpachlowe 
Do szpachlowania stosować GIPSAR-UNI, GIPSAR MAX, GIPSAR PERFEKT,  GIPSAR UNIPLAST lub masy 

gipsowe o podobnych parametrach.  

2.2.5. Farby  
Farba emulsyjna i silikonowa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego  z dobrą przyczepnością podłoża. 

3.  SPRZĘT 
 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich pozostawia się do uznania Wykonawcy (agregaty malarskie, 

pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
4.2.  Transport materiałów 
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Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 

wchodzących w skład robót malarskich można przewozić 

dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

1.2. Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

Malowanie ścian wewnętrznych. 

Przygotowanie podłoża pod roboty malarskie. Do wyrównania ubytków w tynku należy zastosować 

"zaprawę wyrównującą ".  Przed jej użyciem podłoże należy odpowiednio zwilżyć. Wszystkie 

osypliwe i luźno  trzymające się fragmenty tynku należy bezwzględnie usunąć, zaś miejsca 

przeznaczone do  wypełnienia zaprawą, koniecznie zagruntować emulsją UNI-GRUNT 

Szpachlowanie ścian i sufitów. 

Po uzupełnieniu i wyrównaniu podłoża oraz odczekaniu około doby, na całej powierzchni należy wykonać 

gładź szpachlową. Do tego etapu prac można wykorzystać jedną z gładzi szpachlowych: GIPSAR-

UNI, GIPSAR MAX, GIPSAR PERFEKT lub GIPSAR UNIPLAST. Tak jak w poprzednim etapie, przed 

naniesieniem szpachli, całą powierzchnię należy oczyścić i zagruntować UNI-GRUNTEM lub farbą 

rozcieńczona z wodą o stosunku 1:5.  Masę szpachlową nakładać min. dwukrotnie aż do uzyskania 

odpowiedniej gładzi, bez grudek i nierówności od nakładania pacą. 

Malowanie emulsyjne ścian i sufitów. 

Sufity pomalować farbą emulsyjna białą, ściany farbą emulsyjna w kolorach pastelowych  

uzgodnionych z użytkownikiem pomieszczenia. Aby nie pobrudzić podłóg, okien,  drzwi należy 

stosować folię malarską. Pierwszą warstwę farby nanieść pędzlem. natomiast drugą za 

pomocą wałka malarskiego. Do pomalowania sufitów użyć białą farbę emulsyjną np. ARKOL. 

Ze względu na bardzo dobrą przyczepność, może być stosowana do malowania pierwotnego, 

jak i renowacyjnego. Powłoka farby emulsyjnej po wykonaniu powinna być niezmywalna przy 

stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych. Powłoka powinna dawać aksamitno -

matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 

powłoki bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót malarskich. 

Roboty malarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi minimalnymi normami wymaganiami dla prac 

wykończeniowych.  

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac malarskich. 

Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. 

Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom 
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 i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.4. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 

powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 

napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 

inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 

zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 

przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temperaturze większej lub równej 5 ˚ C nie wcześniej niż po 7 

dniach. Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na  

sucho, i na szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia się i 

odstawania od podłoża. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- wyglądu powierzchni, 
- wsiąkliwości środków i farb, 

- wyschnięciu podłoża, 

- czystości powłok malarskich po 7 dniach od wykonania, 

- zgodności braw ze wzorem, 

- dokładności wykonania gładzi (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki).  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

malarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

7. OBMIAR ROBÓT  

 7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 ściany pomalowanej. 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót malarskich. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- przygotowanie podłoża, 
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     - malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami emulsyjnymi, 

-  prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    

    własnością Wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności: 

PN-62/C-81502         Szpachlówki i kity szpachlowe. 

PN-69/ B-10280        Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i  

                                   wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-69/ B-10285        Roboty malarskie budowlane  farbami, lakierami i emaliami na  

                                   spoiwach bezwodnych. 

PN-ISO 3443-8         Tolerancje w budownictwie.  
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