
 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC PAWILONU CHIRURGICZNEGO NA PRACOWNIĘ 

KARDIOMETRYCZNĄ W SPZOZ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7  

 

1.2   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.2.1 Przeznaczenie i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 

Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach, będącego w budowie tzw. Pawilonu 

chirurgicznego na pomieszczenia pracowni kardiometrycznej. Pomieszczenia adaptowane są 

niezagospodarowane i są w stanie surowym zamkniętym. 

1.2.2   Ogólny zakres robót: 

 - roboty rozbiórkowe podłoży pod posadzki, demontaż stolarki otworowej, 

 - rozbiórki istniejących  ścianek, przekucia otworów drzwiowych, usunięcie gruzu 

 - wykonanie nowych posadzek 

 - prace malarskie i tynkarskie i okładzinowe 

 - montaż stolarki i ślusarki otworowej 

 - izolacja ścian zewnętrznych 

1.2.3 Zakres robót przewidziany do wykonania : 

-rozebranie podłoża betonowego, 

-obniżenie otworów okiennych od strony patio, 

-rozebranie ścianek, 

-skucie wierzchu ław fundamentowych, 

- usunięcie gruzu i ziemi z piwnic z wywozem na składowisko, 

- wykonanie podkładu betonowego pod posadzki, 
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- izolacja termiczna i przeciwwilgociowa posadzki, 

 -warstwa wyrównawcza posadzki, 

 - ułożenie wykładzin i płytek posadzkowych ceramicznych , 

 - zabezpieczenie ogniowe  elementów konstrukcji stalowej i przewodów wentylacyjnych 

 - tynki sufitów i ścian, 

 - obudowa sufitów płytami gips- karton i płytami dekoracyjnymi z wełny mineralnej, 

 - okładziny ścian płytkami glazurowanymi 

- malowanie sufitów i ścian,  

-montaż stolarki okiennej iż parapetami, 

- montaż stolarki drzwiowej, 

- montaż ślusarki drzwiowej, 

- wykonanie wykopów porzy istniejących fundamentach zewnętrznych, 

- izolacja pionowa ścian fundamentowych zewnetrznych. 

- usunięcie zbędnej ziemi z patio 

1.3    Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

podstawę do realizacji robót:    

• Rysunki wykonawcze                                   

• Przedmiar robót budowlanych                                

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót             

• Kosztorys inwestorski                         
 

1.3.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.   

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 

przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 

przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami  określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w  wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

 Teren budowy jest ogrodzony, i uzbrojony we  wszystkie niezbędne media. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy . 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.3 

2)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
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robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery znaki ostrzegawcze etc. żeby 

zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki , bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w 

miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 

umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  Wykonawca 

spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnym . 

 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
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2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 

że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 

są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 

zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 

aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową , w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 
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2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 

winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie zadań kontraktowych. 

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
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2.3.5   Program zapewnienia jakości. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli , 

sposób oraz formę gromadzenia wyników , zapis pomiarów; 

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 do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 

umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  

daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  

daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  

wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych;        

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 

być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
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2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 

książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 

wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 

Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

Pozwolenie na budowę ; 

Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

Protokoły odbioru robót, 

Opinie ekspertów i konsultantów, 

Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
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Dokumentacja powykonawcza 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 

stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2 Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 

nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 

roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 

braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. 

 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które 

nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 

(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 

mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 

tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 

powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

Nazwa inwestycji:  

Nr umowy:  
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Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

Tytuł dokumentu 

Numer dokumentu lub rysunku 

Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element 

Data przekazania 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz 

w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

3. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
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technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 

obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 

cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 

do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. Materiały i urządzenia 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały  w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 

tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 

atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 

tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 

i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.2 Kontrola materiałów  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 

w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
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W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3 Atesty materiałów .  

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający 

realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 

pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 

czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów  z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania.  

 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 

dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 

mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
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wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 

użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 

realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. Sprzęt  

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 

i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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6. Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą  usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.   

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 

od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
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Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 

7.3        Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 

celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 

wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 

badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
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badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 

wykonawcę. 

 

8. Obmiary robót 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 

robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

 

8.1.      Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 

Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 

8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót.  
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8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

10. Przepisy związane 

10.1.       Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 

w punkcie 10 . 

 

10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) 

wraz z późniejszymi zmianami  

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI 

 

 

 

1.    Wstęp. 

1.l. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

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 posadzek w obiekcie przetargowym. 

1.3.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

 Warstwa wyrównawcza wykonana z betonu B-15 , na podłożu z  piasku .  

1.4. Posadzki właściwe. 

 Posadzka jedno- lub dwubarwna z  wykładziny rulonowej homogenicznych  i zwykłych (patrz projekt)  

klejonych, z zagruntowaniem i wykonaniem warstwy wyrównującej , wywinięcie wykładziny na ścianę 

- cokolik 

Posadzka z płytek gress na kleju , pomieszczeniach mokrych izolacja systemowa 

 Cokoliki z płytek  wys. 5 cm, ułożonych kleju , z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na klej oraz wypełnieniem spoin 

zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
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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, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i mul. 

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 

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00) 

2.4 Płytki gress : 

   a) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

-  długość i szerokość:       ±1,5 mm 

-  grubość:                         ±0,5 mm 

-  krzywizna:                       1,0 mm 

b)  Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek można stosować klej  klasy C2 TE 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121: 

c)  Pakowanie; 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m~ płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 

-  nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 

w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
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2.5. Wykładzina: 

- wykładzina rulonowa PCV, jednowarstwowa z perłowymi wstawkami – w rolkach 2mx20m, waga 

2950 g/m2. Klasyfikacja użytkowa 34/43; trudnozapalna – Bfl-s1; z atestem higienicznym; grub. 2 mm; 

spawana termicznie na stykach; pełne zabezpieczenie fabryczne poliuretanem; zabezpieczona 

środkiem antybakteryjnym; odporność na poślizg D, grupa 9; odporność na ścieranie EN 660 part2 – 

wzór bezkierunkowy, odporna na kółka samonastawne. 

-wykładzinę wywijać na ścianę tworząc cokół o wysokości h = 10 cm, styk ściany z posadzką wyoblić    

r = 25 mm (stosować systemowe profile PCV). 

- homogeniczna wykładzina PCV prądoprzewodząca – rezystancja elektryczna wg normy EN 1081 – 

1x106 ohm, reakcja na ogień bfl-s1; grub. 2 mm, w rolkach 2mx20m, waga 2900 g/m2, 

antyelektrostatyczność < 2 kV. 

Pod wykładziną stosować taśmy miedziane. do przyklejania taśm miedzianych do spodniej strony 

wykładziny stosować klej prądoprzewodzący, wykładziny kleić na całej powierzchni, stosować klej 

akrylowy (zgodnie z zaleceniami producenta). 

-wykładzinę wywijać na ścianę tworząc cokół o wysokości h = 10 cm, styk ściany z posadzką wyoblić r 

= 25 mm (stosować systemowe profile PCV). 

Kolorystykę wykładzin i płytek uzgodnić z Inwestorem. 

 

e)  Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 

umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Wykładzinę przewozić w rolkach 20 m. krytymi środkami transportu 

f)  Składowanie: 

Płytki i wykładziny składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

2.5. Materiał o strukturze antypoślizgowej  

Wymagania: 

-  dobra przyczepność do betonu, 

-  wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

3.     Sprzęt. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

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   Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z betonu B-15 .  

Wymagania podstawowe. 

*  Podkład  powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 

grubość podkładu . 

*  Wytrzymałość podkładu  badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 

MPa, na zginanie - 3 MPa 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 

od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

6.     Kontrola jakości. 

6.1   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za- 

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym). 

6.3   Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

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. 
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8.    Odbiór robót. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1   Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2   Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3    Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4    Odbiór powinien obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

-  sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów ; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

9.    Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.   Przepisy związane. 

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa . Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TYNKI - UZUPEŁNIENIA 

 

 

1.        Wstęp.  

1.1.    Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru tynków  wewnętrznych.  

1.2.     Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. l.  

1.3.      Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie tynków  wewnętrznych uzupełniających.  

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 Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2.       Materiały.  

2.1.    Woda CPN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki  

lub jeziora.  
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

2.2.     Piasek CPN-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,O~2,O mm  

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 +5oC.  

* 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.  

3.      Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
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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.  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone  

prace związane z układaniem posadzek.  

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki wewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni prze 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

5.2.     Przygotowanie podłoży  

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 trójwarstwowych.  

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.  

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.  

 

6.       Kontrola jakości.  

6.1.    Zaprawy.  
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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.  

 

7.       Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową robót jest m 2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

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.  

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 pomieszczeniu,  

-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:  

-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 

 

9.      Podstawa płatności.  

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.  

Płaci się za ustaloną ilość m 2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

-przygotowanie zaprawy,  

-dostarczenie materiałów i sprzętu,  

-ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

-osiatkowanie bruzd,  

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

-reperacje tynków po dziurach i hakach,  

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

 

10.      Przepisy związane.  

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

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

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MALOWANIE 

 

1.       Wstęp.  

1.1.     Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót malarskich.  

 

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 robót malarskich obiektu wg poniższego. 

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 Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

2. Materiały.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest  

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł.   
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2.4. Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować: wodę  

-do farb emulsyjnych 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

 

2.5.      Farby budowlane gotowe.  

2.5.1.   Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych  

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.5.2.  Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie  

Stosować malowanie warstwowo – min. 2 warstwy farby.  

Stosować farby zmywalne.  

Kolorystykę uzgodnić z Inwestorem. 

Malowanie sufitów: 

- malowanie wszystkich pomieszczeń farbą akrylową w kolorze białym, półmat. 

 
Malowanie ścian: 

- malowanie farbą zmywalną w kolorze jasnym, półmat np. firmy Beckers – Scotte 3 

lub 5, firmy DuLux, firmy Caparol lub innej równowaŜnej. 
 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-7960l-2:1996 w bębny lekkie lub  

wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

2.6. Środki gruntujące.  

2.6.1. 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,  

3.     Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków.  
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4.     Transport.  

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym.  

5. Wykonanie robót.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż  

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  

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.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

-całkowitym ukończeniu robót montażowych 

-usunięciu usterek na  tynkach. 

5.1.     Przygotowanie podłoży  

5.1.1.  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  

cementowo-wapienną.  

5.2.   Gruntowanie.  

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną  

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą  

w stosunku 1:3-5.  

5.3.    Wykonywania powłok malarskich  

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków  

myjących i dezynfekujących.  

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
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Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 

plam i śladów pędzla.  

 

6.       Kontrola jakości.  

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 przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie.  

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.3. 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 obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do  

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin  

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie  
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projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 

8.     Odbiór robót.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podłoża  

8.1.1. 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. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym  

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

8.2.1. 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.  

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym  

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania  

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  
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8.2.5. 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.  

Płatność.  

Płaci się za ustaloną ilość m 2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz  

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem  

i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.  

 

10. Przepisy związane.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

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

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

PN-C-S1914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA OTWOROWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w 

zakresie robót stolarski okiennej i drzwiowej . 

1.2. Zakres zastosowania ST. 

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

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania: 

-    montaż okien PCV  i  stolarki drzwiowej drewnianej ,stalowej i aluminiowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami występującymi 

w obowiązujących Polskich Normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – 

opisem technicznym i zestawieniem stolarki otworowej. 

Wbudować należy stolarkę otworową kompletną wykończoną wraz z okuciami. 
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Oprócz powyższego wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą odpowiadać polskim 

normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez 

odpowiednie instytucje badawcze. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Są to: 

-  wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  

   dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską   

   Normą lub aprobatą techniczną, 

-  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na   

   spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie  

   uznanych zasad sztuki budowlanej, 

-  wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano  

   oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z europejską  

   aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego UE uznaną  

   przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, 

-  wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów  

   mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał  

   deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby wykonane wg 

indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydal oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 

z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 

Materiały przed wbudowaniem, każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o 

ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
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2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarski budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe; 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona; 

2.2.3. Ukucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi;  
  

2.3. Materiały pomocnicze: 

-  kotwy mocujące, 

-  gips, 

-  uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa, 

-  zaprawa murarska, 

-  pianka montażowa, 

-  taśma malarska. 

2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z montażem stolarki przewiduje się wykorzystanie dowolnego 

sprzętu. Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

4. TRANSPORT  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. /Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem odpowiednie opakowanie . 

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przewodzić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 
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Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera, 

ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 

bezpieczeństwa ludzi pracujących przy tego typu robotach. 

Warunki przechowywania stolarki i ślusarki otworowej oraz łączonych elementów pomocniczych 

powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w 

pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z 

osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy 

również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale i 

tworzywa sztuczne np.: wapnia, zapraw budowlanych, kwasów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania przy montażu drzwi i bram stalowych, aluminiowych. Przed przystąpieniem do robót 

związanych z montażem drzwi stalowych, aluminiowych oraz okien z tworzyw sztucznych należy 

ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży względem równości,   

pionowości i wypoziomowania; 

-s prawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 

- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 

budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich 

wymiarami a wymiarami ośnieża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności 

większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

Możliwe jest mocowanie ościeżnic drzwi i okien za pomocą: 

- zakotwienia w konstrukcji budynku; 

- kołków rozporowych; 

- kołków lub gwoździ wstrzeliwanych; 

- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w ścianach; 

- o ile tym sposobom nie sprzeciwiają się inne wymagania techniczne; 

Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem wbudowanego 

elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku. 
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Połączenia elementów metalowych należy wykonać w sposób zapewniający możliwość swobodnego 

wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 

przez Inżyniera. 

 

5.2. Przygotowanie ościeży 

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ośnieża, do którego  ma   

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ośnieża lub   zabrudzenia jego 

powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.   

5.2.2.Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady  

powierzchniowe, np. pęknięcia,  

5.2.3.  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z  

wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki okiennej. 

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej 

 

5.3.1.  Osadzenie stolarki okiennej. 

• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczalnym do 
tego celu świadectwem ITB. 

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

•    Po zamontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości  

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli  bieżącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który 

powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i 

wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, 

deklaracje zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że 

zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
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6.2. Kontrola jakości materiałów 

 

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo 

jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

a)Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 

do akceptacji. 

b)  Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa. 

c) Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a wszczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

d)  Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i 

poleceniami Inżyniera. Kontroli jakościowej podlega wykonanie: 

Ocena jakości robót, mających na celu montaż drzwi i aluminiowych, powinna obejmować: 

odbiór elementów przeznaczonych do wmontowania pod względem: 

•  Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 

•  Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 

• Podstawowych wymiarów 

• Stanów powierzchni – bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, złuszczeń, 

• Stanu oszkleń – bez pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych, 

• Zabezpieczenia antykorozyjnego 

• Rodzajów, liczby i wielkości okuć, oraz ich zamocowania i działania 

• Połączeń konstrukcyjnych, 

•  Prawidłowego działania części ruchomych 

•  Odbiór końcowy robót; 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót jest m2  wbudowanej stolarki otworowej 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano-

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 

wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych, 

normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Przy odbiorze montażu drzwi i bram stalowych powinny zostać sprawdzone: 

•zgodność wbudowanego elementu z projektem; 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu zamontowanych drzwi i okien; 

• dokładność uszczelniania ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę  

przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element; 

•  prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających; 

•  drzwi i okna powinny się lekko otwierać i zamykać; 

• skrzydła rozwierane nie mogą się ocierać w żadnym miejscu, a zamknięte powinny ściśle przylegać 

do ościeżnicy; 

• wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenie przed korozją; 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 

Cena obejmuje: 

  -dostarczenie gotowej stolarki; 
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-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym   

obiciem listwami:  

  -dopasowanie i wyregulowanie; 

  -ewentualną naprawą powstałych uszkodzeń 

 

    

10. PRZEPISY I NORMY 

Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania;  

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział; 

PN-B-06086  „Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy 

 zwichrowaniu” 

 

PN-B06087  „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

                                  wielokrotne wichrowanie” 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego  

Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000; 

Obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

 

 


