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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych.
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem pokoi i korytarzy na IV i V piętrze w budynku UOKiK
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót.
Inwestor:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
00-950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1
1. 3. Zakres robót objętych ST
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
SST :

SST-0

45000000-7

KOD CPV :
Specyfikacja ogólna

SST-1

45111300-1

Roboty rozbiórkowe

SST-2

45410000-4

Roboty tynkarskie

SST-3

45442100-8

Roboty malarskie

SST-4

45432100-5

Posadzki

SST-5

45421100-5

Stolarka

SST-6

45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik
budowy robót oraz dokumentację projektową.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa - w zakresie wyszczególnionym w dokumentach
przetargowych. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi
brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:
1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera - Inspektora
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i SST.
Dane 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 bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu
wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu
budowli, to Inżynier - Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych raz 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.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacją, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia,
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania kontraktu do właściwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera - Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza granicami
placu budowy
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał
Inżyniera -Inspektora Nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być
spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny
koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń używanych
do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót.
Utrzymanie powinno być prowadzane w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie
Inżyniera - Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym
użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i wbudowania, wymagane
świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia.
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Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniały
wymagania SST.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i
dostarczeniem ich do robót.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze i dokumentacją uzgodnioną z odpowiednimi władzami
administracyjnymi i Nadzorem Zamawiającego.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera - Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję
wytwórni powinny być zachowane następujące warunki:
a) Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji,
b) Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie miał wolny wstęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
Jeśli Inżynier - Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie materiałów do innych robót
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość
i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera -Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inżyniera -Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru
kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku gdy
wymagają tego przepisy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, S ST i wskazaniami Inżyniera - Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na
polecenie Inżyniera -Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach
związanych z jakością robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków
kontraktu przez Wykonawcę.
Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i
bezstronny.
Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
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Inżynier - Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót kontroli
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając
przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier - Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami
należy postępować jak w p. 2.4.
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawców, to Inżynier - Inspektor Nadzoru zleci taki sposób
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru na
koszt Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inżyniera-Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i
ustaleniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób wykonania i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektową i S ST.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier- Inspektor
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich
pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru.
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany
w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione
instytucje.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości
harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera - Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera - Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego.
4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3 następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe i
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera - Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą
być zaakceptowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem robót zanikających i ulegających
zakryciu lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inżynierem - Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier - Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier - Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST, uprzednimi
ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne badania własne.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych
ustaleń Inżynier - Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję
dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inżynier - Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w
SST dotyczące danej części robót.
8.3. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera - Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności
oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inżyniera - Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów,
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
9.PODSTAWA PLATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji
projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować :
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : place personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w
warunkach kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414).
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SST-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
demontażem i rozbiórką.
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45111300-1

Roboty rozbiórkowe

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z demontażem i
rozbiórką przy wykonywaniu robót elewacyjnych, wewnętrznych i terenowych według
kosztorysów np.:
- Wyniesienie mebli,
- Zdemontowanie i wyniesienie wyposażenia pokoi np.: Verticale,
- Rozebranie posadzek z wykładziny wraz z listwami,
- Wykucie ościeżnic drewnianych i stalowych,
- Rozebranie ścianek i filarów z cegły – poszerzenie otworów drzwiowych,
- Wyniesienie i wywiezienie gruzu .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Materiały nie występują
3. SPRZĘT
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie.
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien
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posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może
powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu.
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy
spełnieniu określonych warunków.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy
robotach rozbiórkowych.
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany
do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające
do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od
warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE PRAC
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.
5.2 Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.
5.3 Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. Materiały posegregować i odnieść lub
odwieźć na miejsce składowania.
Usunięcie wszystkich oblicówek (zapraw, itp.), demontaż elementów robót
wykończeniowych, okładzin ścian i stropów należy wykonać bez naruszenia konstrukcji
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nośnych.
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami zsypowymi w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy
roboty wstrzymać.
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które
może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy.
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi
naładowanych środków transportowych i powiększonej :
- o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych siłą mechaniczną,
- o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu
krytym.
Jeżeli jest możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac
rozbiórkowych, niezbędne czynności należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich
wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii
umożliwiającej intensywne spalanie z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w
wysokich stosach lub spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony bez pozostawienia tlących
się części.
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą
robotami oraz tereny okoliczne.
- Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na
których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i
na okolicznych terenach.
- Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na
własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB.
7. OBMIAR ROBÓT
Dla tynków, okładzin, posadzek – [m2] metr kwadratowy
Dla gruzu - [m3] metr sześcienny
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SST-2

ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót tynkarskich.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45410000-4 Tynkowanie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:
- tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych,
- zamocowanie siatki tynkarskiej,
- ścianek gipsowo-kartonowych jedno i dwustronnych,
- gładzi gipsowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) –
nie
mniej niż 5 MPa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa,
a
odsiew na sicie 1,0 mm – 0%,
- początek wiązania po 30-60 min,
- ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata –
nie więcej niż 0,5 g,
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń
od
wymagań normy.
2.5. Materiały do ścianek g-k
2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.5.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.
2.6. Siatka z włókna szklanego.
2.7.Ścianka działowa lekka (płyta woda –ognień)– 12,5 cm
- 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,25 cm,
- stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
- płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych gr. 10,0 cm,
- 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,25 cm,
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

___________________________________________________________________________
20
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.Grubość gładzi gipsowej 1+3 mm.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.Wilgotność podłozy gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a
pozostałych podłoży 8%.
5.4. 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
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- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez
liczbę całkowita będzie równy szerokości płyty g-k
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalna
gilotyna dźwigniowa.
- 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 oscieżnicy do grubości ściany.
- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm.
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 przyoscieżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.
- Bezpośrednio nad ościeżnica musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki
przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża.
- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było
wypełniać masa szpachlowa.
- 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 wypadały w
jednej linii.
- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od
krawędzi otworu co najmniej o 15 cm.
- 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 gk (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 do elementów
konstrukcyjnych.
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55.
- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.
5.5 Kryteria oceny jakości i odbioru
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
5.6 Sposób użycia zapraw cementowych
Zaprawę cementową można mieszać przy pomocy wszelkich mieszadeł mechanicznych lub
ręcznie. Na jeden worek gotowej zaprawy potrzeba ok. 5,5 l czystej wody. Prace przy użyciu
zaprawy można prowadzić w zakresie temperatur od +5 do +25 stopni C. W pierwszym
okresie dojrzewania zaprawy można dodatkowo pielęgnować świeżą zaprawą przy pomocy
zraszania wodą. W pomieszczeniach gdzie są wykonywane prace, należy zapewnić dobrą
cyrkulację powietrza, tak aby odparowana woda z zaprawy nie skraplała się na ścianach i
oknach. W przypadku wykonywania wylewek podłogowych należy pamiętać o
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przygotowaniu podłoża tak, aby było wolne od luźnych elementów, spójne, nie sypiące się jeżeli podłoże będzie wykazywać wyżej wymienione wady, należy zastosować grunt
stabilizujący podłoże. Zaplanować dylatację oraz wstawić siatkę przeciw skurczową,
minimalną grubość wylewki podłoża to 30 mm.
5.7 Gładzie : Gładź zacieramy packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych
przez tynk montujemy rozety maskujące. Osadzamy drobne elementy ślusarskie (kratki
wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, uchwyty do zamknięć, kotwy montażowe odbojnic).
Stanowisko robocze po wykonaniu robót oczyścić z resztek zaprawy i wywieść gruz.
Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub
spłaszczone.
Gładzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe
niż 2 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na
całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w
a)
pomieszczeniu,
b)
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
c)
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
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trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór ścianek gipsowych
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

d)

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacje tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Ścianki gipsowe:
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
dostarczenie materiałów i sprzętu,
przygotowanie podłoża,
mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporządkowanie miejsca pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
próbek.
Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
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SST-3 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45442100-8

Roboty malarskie.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1
1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
- malowanie ścian otynkowanych i na gładzi gipsowej farbami akrylowymi i
lateksowymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych .
Cechy produktu:
- odporny na wilgoć
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych
- duża siła krycia
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
- odporna na zmywanie
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w
pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych.
2.2. Farba lateksowa
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych
właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm
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odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy
od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby
produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na
mokro.
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować
następującymi parametrami:
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności),
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
- nie żółknie,
- wysoka siła krycia,
- dobra przyczepność do podłoża,
- nie kapiąca.
2.3.
Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie
powłoki malarskiej.

2.4. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
2.5. Folia malarska
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm.
2.6. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej
+50C.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

___________________________________________________________________________
26
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowowapienną.
5.2. Gruntowanie.
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakładać 2 warstwę farby. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe
warstwy nanosić wałkiem.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
- Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
- Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe
prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni

___________________________________________________________________________
27
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania:
- dla farb akrylowych i lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
- Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych
poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną
do powłok o dobrej jakości wykonania.
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne.
Cena obejmuje:
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Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.
- wykonanie ww. czynności
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony
środowiska
- uporządkowania placu budowy
10. PPRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

___________________________________________________________________________
29
SST-4 ROBOTY POSADZKARSKIE

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek .
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45432110-8

Roboty
posadzkarskie.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:
- posadzek z wykładzin tekstylnych,
- przełożenie istniejącej posadzki z klepki dębowej

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie podłóg z posadzkami z wykładzin tekstylnych i przełożenie istniejącej klepki
winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.
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1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót,
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację
projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są wykładziny dywanowe w płytkach
oraz w rulonie – welurowa i tekstylna biurowa, emulsja antypoślizgowa, klej i listwy
cokołowe :
2.2.Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplnej.
Wykładziny powinny charakteryzować się wskaźnikiem tłumienia dźwięków uderzeniowych
min. 18 dB. Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom
producenta wykładziny.
2.3.
- parkiet dębowy z rozbiórki i nowy do uzupełnienia,
− listwy przypodłogowe z drewna dębowego
− lakier podkładowy,
− lakier nawierzchniowy
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta.
Elementy do wykonania podłóg winny być zabezpieczone i odpowiednio składowane.
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego
asortymentów.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2.Sprzęt do wykonania robót
Do układania wykładzin tekstylnych stosuje się noże do przycinania wykładzin, pace i
szpachelki stalowe, wałki dociskowe, liniały stalowe. Roboty można wykonać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Do przełożenia posadzki z klepek drewnianych
Do wykonania prac, proponuje się użyć następującego sprzętu:
– szlifierki do dużych powierzchni ( o wymiarach bębna 250 x750 mm)
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•

szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, narożników i miejsc pod
kaloryferami
– szlifierko- polerkę
– drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2.Transport i składowanie
Wykładziny dywanowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane
w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25ºC. Należy je ochronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.
5.4. Opis ogólny.
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład
pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na
ściskanie ≥ 12 MPa i wilgotności max. 3% dla podkładów cementowych i max. 1,5% dla
podkładów anhydrytowych i gipsowych. Do wykonania napraw podkładu należy stosować
zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek.
Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac.
Do wykonania posadzki z wykładziny tekstylnej można przystąpić po zakończeniu
wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po
zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji.
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin tekstylnych nie powinna być
niższa niż 10ºC. W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej,
posadzka powinna być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze.
Wykładzinę należy na 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie. Układ spoin
między płytkami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego
ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle lub równolegle do ścian. Przy układaniu
wykładzin należy dopasować kierunek pochylenia runa, a przy wykładzinach wzorzystych
również wzór stykających się arkuszy.
Wykładziny układa się całą powierzchnią na podkładzie przy użyciu emulsji antypoślizgowej
zalecanej przez producenta wykładziny. Płyty docinane dopasowuje się przycinając je ostrym
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nożem. Powierzchnia ułożonej wykładziny nie może mieć sfałdowań, i pęcherzy, brzegi
arkuszy powinny ściśle do siebie przylegać. Podsadzkę z wykładziny należy wykończyć przy
ścianach listwami określonymi w projekcie.
Parkiet
Technologia układania parkietu musi gwarantować utrzymanie wysokiej jakości wykonania
robót oraz dotrzymania wymogów sztuki budowlanej i wszystkich zaleceń Inspektora
nadzoru. Należy starannie dobrać materiał – klepki winny być wiernym odwzorowaniem
istniejącego parkietu.
Po ułożeniu parkietu należy parkiet wyszlifować i pomalować.
Malowanie.
Po ułożeniu parkietu należy przystąpić do cyklinowania. Na tak przygotowana podłogę
nałożyć lakier podkładowy, ekologiczny, bezwonny. Po malowaniu zmatowić powierzchnię
szlifierką i nałożyć warstwę lakieru nawierzchniowego- lakier do podłóg narażonych na duże
obciążenie .
Ponownie zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć drugą warstwę lakieru
nawierzchniowego. Po 8 godz. dokonać montażu listew przypodłogowych i wykonać
lakierowanie końcowe lakierem nawierzchniowym .
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.Kontrola robót
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin tekstylnych
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu
posadzki.
Kontrola jakości powinna obejmować:
• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami,
dokumentacją techniczną i niniejszą ST,
• sprawdzenie wykonania podkładu,
• sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin tekstylnych.
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy
sprawdzić:
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
- gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I),
- jednolitość wzoru lub barwy.
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta,
oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w
budownictwie lub obowiązującej normy.
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
1.
poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest
występowanie miejsc nie przylegających, fałd, pęcherzy, odstających brzegów),
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2.
wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie
zanieczyszczona.
Badania materiałów do układania i renowacji parkietu muszą być zgodne z dokumentacją
przetargową.
Badania zgodności z Dokumentacją Projektową.
- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty
- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym
- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały uzgodnione
z Zamawiającym i inspektorem nadzoru.
Badanie wykonania podłoża i podłogi.
Sprawdzenie metod wykonania robót – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i
porównanie z dokumentacją, oraz sprawdzenie użytkowanego sprzętu.
S
Badanie prawidłowości wykonania podłoża – przeprowadza się przez oględziny
zewnętrzne dla stwierdzenia, czy podłoże odpowiada wymaganiom.
Badanie wykonania ułożenia parkietu, szlifowania i malowania zgodnie z zaleceniami
producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Podłoża betonowe oblicza się w m3.
Posadzki oblicza się w m2.
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inżyniera.
8.2.Odbiór elementów
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
- podczas układania podkładu,
- po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów,
- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
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poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

•
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:
• ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
• jakości zastosowanych materiałów,
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
1. ocenę wyglądu zewnętrznego,
2. sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,
3. sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
4. ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.
Dopuszczalne tolerancje:
• odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
• prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być
większy niż 5 mm,
• odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na
całej długości spoiny w pomieszczeniu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.”
Polskie normy:
2 PN-B-89002
Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z
polichlorku winylu.
3 PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
4 PN-B-06251
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
5 PN-B-04500
6 PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Beton odporny na ścieranie.
7 PN-B-06256
1

Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
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SST-5 STOLARKA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów stolarskich - drzwi
wykazanych w dokumentacji projektowej.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
45421100-5
elementów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych
usztywniających konstrukcję,
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w
stosunku do jego długości,
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów
płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu,
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu
1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu montaż stolarki w obiekcie, które obejmują:
− Obsadzenie ościeżnic,
− Wstawienie drzwi wewnętrznych
− innych prac określonych w dokumentacji projektowej
Zastosowaniu podlegają tylko i wyłącznie wyroby odpowiadające wymaganiom norm i
posiadające niezbędne aprobaty techniczne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót,
ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

___________________________________________________________________________
36

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Przy wykonaniu prac objętych niniejszą specyfikacją techniczną zastosowaniu podlegają
następujące rodzaje materiałów:
-

skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
dostosowane do istniejących,
futryny drewniane dostosowane do istniejących,

Szczegółowe rozwiązania materiałowe i jakościowe zgodnie z dokumentacją techniczną.
3. SPRZĘT
Do wykonania montażu stolarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4
nieniejszej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i
transport powinien być realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich
przepisów przewozowych.
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.

4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta
zawierająca:
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− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powłok.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie takich jak wapno, zaprawy,
kwasy, farby, itp.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt.5 niniejszej
specyfikacji technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania otworów
pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży
należy je naprawić i oczyścić.
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich.

5.3. Montaż stolarki
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić
sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:
− na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,
− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec
powstawaniu odkształceń podczas zamykania,
− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna,
nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej
specyfikacji technicznej.
6.2. Kontrola jakości wyrobów
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN67/B10086
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:
− zgodność wymiarów,
− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:
− [szt] – montowanych ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych,
− [m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych ,
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki podano w
ogólnej specyfikacji technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8.
Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają:
− jakość dostarczonej stolarki
− poprawność wykonania montażu
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
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− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy
uznać za zgodne z wymaganiami SST i dokumentacją projektową.
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
− wymiary gotowego elementu i jego kształt,
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),
średnice otworów,
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów stolarskich powinny być sprawdzone:
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
− zgodność wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres prac określonych niniejszą
szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych
prac i ponownie je wykonać.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 w części „Wymagania ogólne”
specyfikacji technicznej
Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] ościeżnic drzwiowych obejmuje:
− przygotowanie stanowiska roboczego
− dostarczenie narzędzi i sprzętu,
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
− montaż ościeżnic,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
− likwidacje stanowiska roboczego,
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie narzędzi i sprzętu,
przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
montaż drzwi drewnianych płytowych,
montaż drzwi drewnianych płytowych z kratką,
uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/M-02138
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-75/B94000
Okucia budowlane. Podział.
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SST-6 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dla budynku użyteczności
publicznej.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45310000-3

Instalacje elektryczne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski, niezbędny przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad wykonywania i
odbioru robót związanych z wykonaniem robót demontażowych i montażowych instalacji
elektrycznej i osprzętu związanych z remontem pomieszczeń biurowych w budynku
użyteczności publicznej
Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w:
a) przedmiarze robót
b) dokumentacji technicznej
W/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji
1.4. Określenia podstawowe.
Rodzaj robót - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)
45315100-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami oraz zapisami projektu technicznego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami inspektora nadzoru i
obowiązującymi normami.
- Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik
do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
2.0 MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy remoncie instalacji elektrycznej są materiały zgodne z
Dokumentacją Projektową. Oferent ma prawo zastosować inne materiały niż wymienione w
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dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zastosowane materiały będą posiadały
dopuszczenie do stosowania w budownictwie a ich parametry techniczne będą nie gorsze niż
wykazane w
projekcie.
Uwaga: Użyte materiały muszą posiadać atesty producenta i odpowiadać wymaganiom PN a
ponadto uzyskać akceptację Zamawiającego przed wbudowaniem.
3.0. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z montażem instalacji wykonawca powinien dysponować
niezbędnym sprzętem. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
4.0. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponować sprawnym techniczne transportem samochodowym
umożliwiającym bezawaryjną dostawę materiałów i urządzeń na plac budowy oraz wywóz
pozostałości po robotach.
Urządzenia elektryczne w czasie transportu i składowania muszą być zabezpieczone przed
działaniem warunków atmosferycznych powodujących ich pogorszenie właściwości
technicznych lub uszkodzeń.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową i
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny
być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
5.2. Technologia wykonanych robót.
- Instalacje należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem
warunków BHP, zabezpieczenia właściwego wykopów, przejść przez przegrody oraz
zasadami sztuki budowlanej.
Roboty prowadzić zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.),
Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie Kierownik
Budowy (Robót).
- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego;
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację
inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót.
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji
elektrycznych jest zawarty w normach:
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- PN-E-04700:1998/Az 1:2000
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7.0. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiaru dla wymienionych robót jest 1 m i 1 szt.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z dokumentacją techniczną, projektową, Polskimi
Normami, niniejszą specyfikacją, instrukcjami montażu producentów oraz warunkami
standardowymi umowy. O ile umowa nie stanowi inaczej, za datę zakończenia przyjmuje się
datę powiadomienia zamawiającego o gotowości robót do odbioru po złożeniu
wniosku przez Wykonawcę o dokonanie odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia dotyczące Podstawy płatności
Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą w Umowie
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 mb przewodu , za 1 szt. lub komplet wykonanej instalacji należy przyjmować
zgodnie z obmiarem
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami)
- Ustawa z dna 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881)
10.3. Normy :
- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

