
 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

WINDA PRZYŚCIENNA I OBUDOWA TARASU PRZY BUDYNKU ODZIAŁU GINEKOLOGICZNO – 

POŁOŻNICZEGO  - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7 

1.2   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.2.1 Przeznaczenie i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 

Montaż windy oraz obudowa podestu wejściowego i tarasu mają na celu wyeliminowanie 

niedogodności związanych z brakiem dostępu na oddział osób niepełnosprawnych i chorych. 

Komunikację z projektowanego szybu windowego  z 3 przystankami zapewni ona zostanie 

poprzez  obudowę wejścia i tarasu. 

1.2.2   Ogólny zakres robót: 

- rozebranie istniejących schodów  zewnętrznych z usunięciem gruzu                                              

- montaż platformy dźwigowej z szybem samonośnym i obudową                                                   

- wykonanie nowych schodów zewnętrznych i podjazdu                                                                     

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej                                                                                             

- obudowa wejścia  tarasu  

1.2.3 Zakres robót przewidziany do wykonania : 

-rozebranie istniejących stopni schodowych, podestów i utwardzenia,                                            

-wykucie stolarki okiennej i drzwiowej,                                                                                                   

-wykucie i rozkucie otworów okiennych i drzwiowych,                                                                        

- wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko,                                                                                   

-zamurowanie otworu okiennego ,                                                                                                                

- wykonanie nowych schodów i podestu,                                                                                                     

- wykonanie fundamentów po schody  i platformę wraz z niezbędnymi wykopami,                                               

-wykonanie przesklepień otworów,                                                                                                             

-uzupełnienie tynków ścian ,                                                                                                                     

- wykonanie okładziny schodów ,                                                                                                             

- montaż stolarki okiennej,                                                                                                                              

- montaż drzwi zewnętrznych AL.,                                                                                                                   

- montaż obudowy wejścia i tarasu w systemie fasadowym na lekkiej konstrukcji słupowo- 

ryglowej szkłem bezpiecznym w kolorze zielonym  REI-30,                                                                

- montaż platformy 3-przystankowej z własnym szybem samonośnym o konstrukcji stalowej 
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szklonej szkłem bezpiecznym                                                                                                                    

-uzupełnienie malowania  ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,                                                             

-  wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,                                                                                    

- montaż balustrad i pochwytów,                                                                                                                   

- przeróbka instalacji c.o.                                                                                                                                                 

- wykonanie prac elektrycznych – zasilanie platformy  

1.3    Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót:    

• Projekt techniczny                            

• 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 

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  wykonaniu robót, jeśli 

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

własny koszt. Sprawdzenie wykonania robót 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 
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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 

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 
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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. 

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. Jakiekolwiek 

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,                                                                                        
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3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,                                                                                                        

4) program zapewnienia jakości. 

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  

proponowany postęp robót w zakresie zadań kontraktowych.                                                                   

Umowa może stanowić iż, harmonogram może być 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. 

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;                                                                               
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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.                                                                       

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;       
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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. 

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                                                                          

Dokumentacja powykonawcza                                                                                                                      
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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.                                                                                                               

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 
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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,  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 

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.  

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. 
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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.                                                                                                             

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 właściwości w takim stanie jaki jest 

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. 



11 

 

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 robót, 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. 

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.   
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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.                                                        

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 
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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 

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.  
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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.  

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)                                       

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

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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S 01.00.00. Roboty rozbiórkowe 

Rozbiórka , schodów,  poszerzenia i wykucia  otworów drzwiowych i okiennych 

1.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z  wykonaniem prac związanych z montażem windy przyściennej i obudowy tarasu przy 

budynku oddziału ginekologiczno-położniczego.                                                                                    

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2.1. Zakres robót 

I.   Rozbiórka biegów schodowych betonowych.                                                                    

II. Wykucie z muru drzwi i okna  w ilości wg. przedmiaru                                                         

III. Wykucia i rozkucia otworów okiennych i drzwiowych wg. przedmiaru                     

IV. Rozebranie niezbędnych nawierzchni z kostki brukowej betonowej                           

V. Wywóz powstałego gruzu na odl. do 6 km 

1.3.1. Materiały pochodzące z rozbiórki 

 

Gruz betonowy, odwieziony zostanie  na składowisko odpadów. 

1.4.1. Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, koparki z ładowaczem czołowym,  

1.5.1. Transport 

Samochód wywrotka, koparka z ładowaczem czołowym. Odwiezienie gruzu na odpowiednie 

składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  

1.6.1. Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 

zabezpieczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie robót rozbiórkowych 

związanych z rozkuciem i wykuciem otworów . Należy tu stosować zabezpieczenia elementów 

rozbieranych i sąsiednich poprzez stemplowania, podparcia i inne sposoby zabezpieczenia. 

1.7.1. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 

1.8.1. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia rozbieranych schodów, ścian, nawierzchni utwardzonych oraz demontowanej stolarki 

drzwiowej i okiennej podawana jest do obmiaru w - m2 i w m3.  
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1.9.1. Odbiór robót 

Inspektor na podstawie protokołu odbioru robót lub zapisów w dzienniku budowy 

1.10.1. Podstawa płatności 

Protokół odbioru robót, zgodny zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po 

odbiorze robót. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiającego, a 

nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - płatnie na podstawie kosztorysu 

powykonawczego na podstawie stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

1.11.1. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 

Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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S 02.00.00. Roboty murowe 

Zamurowanie otworów okiennych montaż przesklepień  

 

2.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 

związanych z  wykonaniem prac związanych z montażem windy przyściennej i obudowy tarasu przy 

budynku oddziału ginekologiczno-położniczego.                                                                                    

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

2.2.1. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie robót murowych  - zamurowania 

otworu okiennego  oraz wykonanie przesklepień i dotyczą m. innymi:                                                        

I. Zamurowanie otworu okiennego  w ścianie zewnętrznej po stolarce okiennej  z bloczków z betonu 

komórkowego.                                                                                                                                                         

II. Wykonanie przesklepień otworu okiennego oraz otworów drzwiowych wraz z  zamontowaniem 

nadproży prefabrykowanych ze sprężonych belek SBN dł. 180 cm w ilości 3 szt. na otwór. 

2.3.1.  Materiały 

Bloczki z betonu komórkowego, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, belki nadprożowe 

SBN 120 dług. 180 cm., materiały uzupełniające. 

2.4.1. Sprzęt 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 

2.5.1. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 

wciągarka ręczna 

2.6.1. Wykonanie robót 

Roboty wykonywane będą na poziomie parteru oraz I piętra, z rusztowań montowanych od 

wewnątrz budynku. Należy wziąć pod uwagę specyfikę wykonywanych robót murowych w obiekcie 

istniejącym i zwrócić szczególną uwagę na odkryte uszkodzenia murów, spękania, zarysowania . W 

przypadku stwierdzenie uszkodzeń, należy zawiadomić Inżyniera w celu podjęcia decyzji o 

ewentualnych sposobach naprawy 

2.7.1. Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego, nadproży należy przeprowadzać 
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pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 

zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 

normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw - ustalić wymagane recepty 

laboratoryjne. Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów 

- zgodna z obowiązującymi normami. Sprawdzenie wykonania nadproży  - jakość zgodna z 

obowiązującymi normami. 

2.8.1. Jednostka obmiaru 

(m3) muru -  uzupełnianego i przesklepień – (mb)nadproża ,  

2.9.1. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 

budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

2.10.1 Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3  mb), po odbiorach poszczególnych robót  

2.11.1 Przepisy związane 

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne                                                                    

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze                                     

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych                                                                  

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

S 03.00.00. Roboty konstrukcyjne 

Wykonanie schodów, podestów i fundamentów 

 

3.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji 

żelbetowych przy  wykonaniu prac związanych z montażem windy przyściennej i obudowy tarasu przy 

budynku oddziału ginekologiczno-położniczego.                                                                                   

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

3.2.1. Zakres robót 

I. Wykonanie ław fundamentowych pod schody . 

II. Wykonanie płyty żelbetowej pod platformę dźwigu. 

III. Wykonanie schodów betonowych  

 

3.3.1. Materiały 

I.  Beton konstrukcyjny klasy B 20 

II. Stal zbrojeniowa klasy A-III, A-I.  

 

3.4.1. Sprzęt 

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, 

pędzle, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki,  

3.5.1. Transport 

Samochód ciężarowy, pompa do betonu na samochodzie, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, 

transport ręczny 

3.6.1. Wykonanie robót 

Nowe elementy konstrukcji żelbetowej, poprzedzone wcześniejszymi wyburzeniami należy 

wykonywać ze szczególną ostrożnością, zabezpieczeniami i zachowaniem przepisów bhp. Roboty 

wskazane w pkt. 3.2.1. należą do najbardziej odpowiedzialnych robót objętych zamówieniem. 

Należy właściwie przygotować podłoże. Należy również zwrócić uwagę na właściwe przygotowanie i 

ułożenia zbrojenia schodów i podestów  i płyty fundamentowej. Beton konstrukcji żelbetowych 

należy dokładnie zagęścić, najlepiej wibratorami wgłębnymi. 

3.7.1. Kontrola jakości 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania szalunków, konstrukcji żelbetowej, zbrojenia, przewiązek, 

mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i 
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elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 

3.8.1. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia schodów i podestów żelbetonowych (m2),  fundamenty (m3) stal zbrojeniowa (kg) 

3.9.1. Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 

3.10.1. Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 

3.11.1. Przepisy związane 

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
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S 04.00.00. Stolarka drzwiowa , okienna i zabudowa 

Montaż drzwi, okien, zabudowy 

 

 

4.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonaniem prac 

związanych z montażem windy przyściennej i obudowy tarasu przy budynku oddziału ginekologiczno-

położniczego.                                                                                                                                                   

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 

4.2.1. Zakres robót 

I.   Montaż stolarki okiennej. 

II.   Montaż   drzwi zewnętrznych AL.  

III. Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych z uszczelnieniem pianką   montażową 

IV. Montaż zabudowy wejścia i tarasu 

 

4.3.1. Materiały 

Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe o wym. 165x255 cm i 150x255 cm , okno PCV o wym. 160x365 

cm.  obudowa wejścia i tarasu w systemie fasadowym słupowo – ryglowym z widocznymi listwami 

mocującymi  spełniająca warunki izolacyjności termicznej i ogniowej,pianki montażowe, kotwy.      

Stolarka okienna  z PCV 2 –szybowa w kolorze białym współczynnik przenikania ciepła –K< 

1,6W/m2*k Współczynnik izolacyjności akustycznej –Rw>3232dB.                                                         

Okucia budowlane -  każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

zamykające,  łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.  Okucia powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku  takich norm -wymaganiom określonym w 

świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania  wyroby stolarki budowlanej wyposażone w 

okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone 

fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.                                                                                       

Drzwi zewnętrzne z AL ciepłego szklone dwuskrzydłowe z zabezpieczeniem ryglowym 

antywłamaniowym .                                                                                                                                              

Hydrauliczna platforma pionowa – szpitalna we własnym szybie samonośnym o udźwigu -600kg , 3-

przystankowa, o wymiarach  platformy 110 cm x 220 cm, szerokości drzwi -100cm. 

4.4.1. Sprzęt 

Młotki, wkrętaki, wiertarki, przyssawki do szyb,  

4.5.1. Transport 

Samochód dostawczy, samochód specjalistyczny do przewozu konstrukcji i szyb,  rozładunek 



23 

 

ręczny, transport ręczny 

4.6.1. Wykonanie robót 

4.6.1.1     Przygotowanie ościeży.                                                                                                                       

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego  ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub  zabrudzenia powierzchni 

ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

4.6.1.2. Wbudowanie okien  
Przygotowanie ościeży : 
 1) Przed osadzeniem stolarki należy zdemontować stare okna  oraz parapety  zewnętrzne, 

sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni węgarków do których ma 
przylegać ościeżnica.  

 2) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych   oraz wymiary okien  
podanych w projekcie technicznym.  

 
4.6.1.3 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki :  
1) Stolarkę należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli .  
2) Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się 

płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża.  
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 

sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli , a płaszczyznę 
połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. Zestawione stojaki ościeżnic należy łączyć 
za pomocą wkrętaków do drewna.  

 

Wymiary 
zewnętrzne stolarki 

(cm) 

Liczba 
punktów 

zamocowani
a 

Rozmieszczenie punktów zamocowania 

Wysokoś
ć 

szerokość w nadprożu i progu na stojaku 

do 150 Do 150 4 nie mocuje się  każdy stojak w 2 
punktach - w 
odległości około 
33cm od nadproża  
- w odległości około 
35cm od progu 

150-200 
6 

po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½ 
szerokości okna 

Powyżej 
200 

8 

po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pionowej krawędzi 
ościeża, równej 1/3 szerokości okna  

powyżej 
150 

Do 150 4 nie mocuje się  każdy stojak w 3 
punktach  
- w odległości około 
33cm od nadproża 
- w ½ wysokości 
- w odległości około 
35cm od progu 

150-200 
8 

po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½ 
szerokości okna 

Powyżej 
200 

10 

po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pionowej krawędzi 
ościeża, równej 1/3 wysokości 

 
 
5.6.1.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  w ościeżu:  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę  na podkładkach lub  listwach.  
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W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w  
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. Uszczelnienie stolarki w styku progu   betonowego z 
progiem ościeżnicy może być dokonane przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i 
ustawienie na nim okna. 
W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie stolarki   
wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem 
termoizolacyjnym. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z 
dopuszczalnymi odchyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Po ustawieniu stolarki  należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Sprawdzić działanie okuć. Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z 
tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione.  
Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie  
zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych.  
Po osadzeniu stolarki należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na  
zewnętrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne   
dokładnie umocować we wrębie ościeżnicy. Roboty montażowe wykonywane będą ręcznie z 
wykorzystaniem ręcznych narzędzi  
 

4.7.1. Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami:                                                                          

PN-88/B-I0085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.                                                                                          

Ocena jakości powinna obejmować:                                                                                                                             

-sprawdzenie zgodności wymiarów,                                                                                                                            

-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,                                                            

-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,                        

-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania                            

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

4.8.1. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia drzwi , okien i zabudowy  (m2), 

4.9.1. Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 

4.10.1. Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dokumentacji budowy 

4.11.1 Przepisy związane 

PN-B-I0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.                                                 

PN-72/B-10180 : PN-78/B-1350: PN-75/B-9400 
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S 05.00.00. Posadzki i okładziny 

Wykonanie  okładziny posadzek i schodów z płytek  

5.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prac związanych z 

montażem windy przyściennej i obudowy tarasu przy budynku oddziału ginekologiczno-położniczego.                                                                                   

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 

5.2.1. Zakres robót 

I. Układanie płytek  na kleju 

II. Ułożenie cokolików z płytek  

 

5.3.1. Materiały  

5.3.1.1 Płytki  :                                                                                                                                                              

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:                                                                                                               -  

długość i szerokość:       ±1,5 mm                                                                                                                               

-  grubość:                         ±0,5 mm                                                                                                                                 

-  krzywizna:                       1,0 mm 

5.3.1.2 Klej do płytek                                                                                                                                                           

Do mocowania płytek można stosować kleje do okładzin posadzkowych ogólnie dostępnych        

5.3.1.3 Zaprawy do fugowania                                                                                                                            

Do fugowania stosować zaprawy ogólnodostępne w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem 

5.4.1. Sprzęt   

Packi, gąbki , maszynki do ciecia płytek, mieszadło do kleju, grzebień 

5.5.1. Transport 

Samochód dostawczy, rozładunek ręczny, transport ręczny.                                                                

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.   Płytki składować w 

pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.  

Klej transportować na paletach zabezpieczonych folią. 

5.6.1    Wykonanie robót. 

5.6.1.1. Posadzki z płytek                                                                                                                                 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
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niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek.Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 

skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 

różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 

oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie 

z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią 

pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°.Kompozycja 

klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów konsystencja kompozycji 

klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 

płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: - 300 x 

300 mm – 10 mm Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 

lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-

8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 

żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki.Następne płytki należy dołożyć 

do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 

klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać 

młotkiem gumowym.  Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki 

dystansowe). Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: - od 200 do 600 

mm – około 4 mmPrzed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 

jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 

mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. 

Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla okładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do 

spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24godzinach od ułożenie płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 

przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym 

pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 

powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 

pacą  z naklejoną  gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 

wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 

wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 

brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania posadzek należy :                
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a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 

została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do 

dziennika budowy,                                                                                                                                                    

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie 

cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna 

być niższa niż 5 stopni C,                                                                                                                                          

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być 

wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 

wykonana na linii wodo rozdziału,                                                                                                                           

d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki,                                                                                                       

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; 

dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych 

kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty,                 

f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:                                          

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 

pierwszego,                                                                                                                                                                 

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego 

i trzeciego,                                                                                                                                                                

g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,                           

h) po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu 

utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,                                     

i) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  - od 200 mm do 600 mm - 

około 4 mm,                                                                                                                                                              

j) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 150 

mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,                                                                                   

k) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych 

posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie,                             

l) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na 

menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną 

lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

5.6.1.2. Preparat gruntujący                                                                                                                           

Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej przy pomocy pędzla 

lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych 

podłożach) można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 

6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości 

penetracji preparatu) znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian 

znajdujący się pod warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu 

pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać 

otwartych pojemników. 
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5.7.1     Kontrola jakości. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym).Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania 

warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).Sprawdzić prawidłowość 

wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

5.8.1.    Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

5.9.1.    Odbiór robót. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.                                                                               

-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.                                                                                      

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

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

gwarancyjnym).                                                                                                                                                         

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

budowy.                                                                                                                                                                    

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 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, 

5.10.1.    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. 

5.11.1     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.                                                                                                                                         


