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SPIS ZAWARTOŚCI:  

ST-0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE  
 

SST.01.00      ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 

SST. 01.01 Roboty rozbiórkowe 
45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 

SST.01.02 Wykonanie tynków i okładzin ściennych 
45324000-4  Tynkowanie 
 

SST.01.03 Roboty murowe 
45211100 Roboty budowlane w zakresie domów 
 

SST.01.04 Betonowanie, elementy żelbetowe budynku 
45211100 Roboty budowlane w zakresie domów 
 
 

SST.01.05 Posadzki 
45211100 Roboty budowlane w zakresie domów 
 

SST.01.06 Roboty malarskie 
45211100 Roboty budowlane w zakresie domów 
 
 

SST.01.07 Stolarka drzwiowa 
45421130 Stolarka drzwiowa 

SST.01.08 Okładziny i ściany z płyt gipsowo-kartonowych 
45410000-4 Tynkowanie 
 
 

ST.02.00        ROBOTY INSTALACYJNE 
 

SST.02.01 Instalacja kanalizacyjna 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 

SST.02.02 Instalacja wodociągowa 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
 

SST.02.03 Instalacja elektryczna 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane  w ramach remontu budynku GOK w miejscowości Stary Targ, 82-410 Stary Targ. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i 
stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne roboty. 
 

1.3. Zakres Robót objętych OST 
Zakres robót obejmuje wszystkie roboty remontowe niezbędne do wykonania robót remontowych części 
budynku w miejscowości  Stary Targ, gm. Pelplin. Zakres prac remontowych: 
1- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów - zmycie, uzupełnienie ubytków w rysach, spękaniach, 
odspojeniach, zagruntowanie. 
2- dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych powierzchni ścian i sufitów farbą akrylową. 
3- wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją termiczną. 
4- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej. 
5- remont instalacji c.o. (wymiana kaloryferów i zaworów) 
6- wymiana instalacji elektrycznej. 
7- remont instalacji wod-kan. 
8- rozbiórka ścian wewnętrznych. 
9- wykonanie ścian wewnętrznych. 
10- wykonanie łazienki  
11- wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę. 
12- ocieplenie budynku 
13- remont kominów 
14- wykonanie nowej instalacji odgromowej. 
15- wykonanie opaski wokół budynku. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami     i 

specyfikacja ST-0 “Wymagania Ogólne”. 
 
1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  
 
1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
 
1.4.3. Inżynier  – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru, 

upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,  

 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.  
 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 
1) podstawę prawną, 
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2) identyfikacje techniczną i nazwę handlową wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,  
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania 
i konserwacji, 
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 
podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
5) klasyfikacje wynikające z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy 
sposób znakowania wyrobu, 
8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie w 
zakresie określonym w pkt 3,  
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,  
11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportów z 
badań wyrobu, 
12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie 
obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone 
znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata 
techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 

 
1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie 

zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą lub przedłożone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
 
  1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1. Przekazanie pomieszczeń do remontu 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie pomieszczenia do 

remontu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. W okresie 
przygotowania ofert Dokumentacja do wglądu według SIWZ. 

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

- Rysunki i detale pozwalające określić lokalizację, charakter i zakres robót. 
- Przedmiary robót 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy 
będzie zawierać następujące części: 
- Projekt 
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- Przedmiary robót 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia prowadzonych Robót w okresie trwania realizacji, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Koszt zabezpieczenia Terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzenia robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w i na budynku. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu robót określonymi w kontrakcie. 
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Zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od 
uprawnionych instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia 
dróg, spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi 
dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę Inżyniera. 
Dowóz materiałów oraz ich rozładunek będzie możliwy tylko poza godzinami pracy Urzędu i w dni 
wolne od pracy. 
 

1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów 
zakazujących pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
całego personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty 
związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umowy. 

 
1.5.11. Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru końcowego lub 

częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiającemu. Jeżeli 
Wykonawca zaniedba utrzymanie robót w zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera musi 
rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Nie wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inżyniera. 
 

1.5.12. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać i znać wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, 

rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które 
są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia. np. 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401). 
 

2. MATERIAŁY 
   2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2017 r. z późn. zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii 
(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie budynku w miejscowości Stary Targ, gm. Pelplin, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem i 
administracją budowy lub poza budynkiem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Urzędu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
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wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
             

5.2 Wytyczne wykonania robót. 
 

            Podczas prowadzenia robót remontowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy – 
zatrudnionych osób znajdujących się w budynku GOK. Szczególną uwagę Wykonawca będzie musiał 
zwrócić na zabezpieczenie zarówno pomieszczeń remontowanych jak i nie remontowanych. Docelowy 
harmonogram robót będzie przedstawiony przez Zamawiającego. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu  wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą 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. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
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wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy pomieszczeń do remontu, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności pomiarowych, dokonywanych przed i w trakcie 
   wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
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jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Nie przewiduje się – wprowadzona jest ryczałtowa forma wynagrodzenia. 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Nie przewiduje się. 

 
7.3. Rozliczenie częściowe 
 Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi ostatecznemu – po okresie gwarancji. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier – według warunków przedstawionych we wzorze umowy 
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8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół  
Odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
10. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór końcowy Robót 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisję będą musiały być usunięte wszystkie usterki 
stwierdzone przez  Komisję. 
Odbiór końcowy  szczegółowo określa wzór umowy. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót zgodnie z kartą gwarancyjną. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana.  

Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 Kwota ryczałtowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
          9.2. Płatności częściowe 
          Płatności częściowe według wzoru umowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Jednocześnie Wykonawcę 
obowiązują ustalenia zawarte w: 
1.  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 
poz. 888 i Nr 96 poz. 959). 
2.  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3.  Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
4.  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
5.  Normy budowlane. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST.01.00 

SST.01.01 Roboty rozbiórkowe 
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
SPIS TREŚCI 
  1.0 Wstęp 
  2.0 Materiały 
  3.0 Sprzęt 
  4.0 Transport 
  5.0 Wykonanie robót 
  6.0 Kontrola jakości robót 
  7.0 Obmiar robót 
  8.0 Odbiór robót 
  9.0 Podstawa płatności 
10.0 Przepisy związane 
 
1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem robót rozbiórkowych . 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich 
koniecznych do wykonania rozbiórek przy realizacji zadania inwestycyjnego  wymienionych w punkcie 
1.3 ST-0 Wymagania Ogólne. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. 
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko 
materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

a) gruz 
b) elementy stalowe  
c) pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.) 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i pozostałe 
materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 
· ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.) 
· ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata) 
· sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa 
· zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
· samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
· rynny do gruzu 
Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub 
samowyładowczym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wyk. robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji 
Technicznej, przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe 
należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez Inżyniera. 
Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej, roboty 
należy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów 
przewidzianych do ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieść je w miejsce wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie ze specyfikacją 
techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz 
zgodnie z Specyfikacją  OST - Wymagania Ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
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Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien obejmować 
jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na 
piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie 
mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją OST Wymagania Ogólne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót rozbiórkowych stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 
ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego . 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
· roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe 
· wszelkie roboty rozbiórkowe 
· oznakowanie robót 
· wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku 
· podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 
· transport materiałów na placu budowy 
· wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki. 
W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, wywóz na 
odległość podaną w przedmiarze robót, wyładunek i koszt utylizacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 
47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST.01.00 

SST.01.02 Tynki, okładziny ścienne, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych 
45410000-4 TYNKOWANIE 

 
SPIS TREŚCI  
1.0 Wstęp 
2.0 Materiały 
3.0 Sprzęt 
4.0 Transport 
5.0 Wykonanie robót 
6.0 Kontrola jakości robót 
7.0 Obmiar robót 
8.0 Odbiór robót 
9.0 Podstawa płatności 
10.0 Przepisy związane 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz okładzin ściennych ceramicznych i z pyt gipsowo-kartonowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg poniższego zestawienia: 
- Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III 
- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III 
- Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
‘Wymagania Ogólne ‘. 
2.0. Materiały 
2.1. Woda PN-75/C-04630 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek PN-79/B-06711 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 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. 
2.2.2. 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 PN-65/B-14503 
marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
przygotowanie zapraw do robót murowanych powinno być wykonane mechanicznie 
zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin 
do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem zuzla 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 +5st C 
do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych, skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna 
2.4. Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10 – 24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcie włoskowate nie mniej niż 160st C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
- gatunek I 80% 
- gatunek II 75% 
2.5. Materiały do suchych tynków 
2.5.1. Płyty gipsowo – kartonowe wg BN-81/6743 i BN-86/6743-02 
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.5.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
2.6. Materiał do obudów z płyt gipsowo – kartonowych 
2.6.1. Płyty gipsowo – kartonowe 
2.6.2. Systemowe elementy rusztu metalowego wg instrukcji producenta 
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2.6.3. Systemowe łączniki do płyt gipsowo – kartonowych wg instrukcji producenta 
2.6.4. Masa szpachlowo – gipsowa 
2.6.5. Taśma spoinowa systemowa 
2.7. Materiały do wykonania tynków cienkowarstwowych w technologii zgodne z systemem 
podanym w instrukcji producenta 
Materiał przyjąć w wybranym systemie np.stotherm 
2.8. Materiały do izolacji termicznych 
2.8.1. Styropian odmiany G–T samogasnący. Do ocieplania o gęstości min. 20 kg/m3. 
a) Wymagania: 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm 
- powierzchnia największej dopuszczalnej wady nie może przekroczyć 10 cm2 
- wymiary 
- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki +-0,5% 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki +-1,5 mm 
- grubość – 20 – 500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki +-0,5% 
b) Pakowanie 
- Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 – 3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
- Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2. z dala od źródeł ognia. 
d) Transport 
- Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP przepisów ruchu 
drogowego. 
2.8.2. Wełna mineralna 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość 
2.8.3. Kleje budowlane do klejenia styropianu 
3.0. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 
4.0. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4 – 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5st C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0st C. W 
niższych  temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur” zaleca się 
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny 
być w czasie wiązania i twardnienie tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
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5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Wykonać tynk zgodnie z 
projektem technicznym o ile zamawiający nie zgłosi dodatkowych wymagań. 
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 
tynkowo – 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. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. 
W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić otynkowane lub nieotynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można 
przystąpić po okresie osiadania murów budynku bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania 
robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu na 
oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grub. 2 – 3 mm z ciekłej zaprawy cement. – 
wapiennej marki 5 lub 3 elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin w czystej 
wodzie temperatura 

powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5ーC dopuszczalne 
odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy materiałów 
ceramicznych z zamówieniem próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i 
kształtu płytek liczby szczerb i pęknięć odporności na uderzenia w przypadku niemożności określenia 
jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 
odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej) 
6.2. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Płyty gipsowo – kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kategorii 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 
2m. 
odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm 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.) 
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8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp. trwałe ślady zacieków na 
powierzchni, odstawania, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynków do 
podłoża 
8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Według pkt 5.4. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego  wykonania i odbioru robót. 
10.0. 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-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 
BN-81/6743-13 Płyty kartonowo – gipsowe. 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
Uwaga : należy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST.01.00 

ST.01.03 Roboty murowe 
CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów 

 
SPIS TREŚCI  
1.0 Wstęp 
2.0 Materiały 
3.0 Sprzęt 
4.0 Transport 
5.0 Wykonanie robót 
6.0 Kontrola jakości robót 
7.0 Obmiar robót 
8.0 Odbiór robót 
9.0 Podstawa płatności 
10.0 Przepisy związane 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 
ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów wewnętrznych obiektu tzn. 
-Ściany przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły pełnej klasy 15 
-Ściany działowe  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w „Wymagania Ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.0. Materiały 
2.1. Woda (PN-75/C-04630) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz w zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-75/PN-12001 
wymiary jak poz. 2.2.1. 
masa 4,0 – 4,5 kg 
dopuszczalna ilość cegieł połówkowych , pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
nasiąkliwość nie powinna być większa niż 24% 
wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa 
odporność na uderzenie powinna być taka, żeby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; 
może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być 
większa niż : 
na 15 sprawdzonych cegieł 
na 20 sprawdzanych cegieł 
na 25 sprawdzonych cegieł 
5 na 40 sprawdzonych cegieł 
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-65/B-14503 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 1 6 
1 1 7 
1 1,7 5 
cement: wapienne hydratyzowane piasek 
1 1 6 
1 1 7 
orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 0,3 4 
1 0,5 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowanych 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 murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo – wapiennych 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 użycia zaprawy nie będzie niższa niż +5st C. 
Do zapraw cementowo – wapiennych stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą, jednorodną 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, 
3.0. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4.0. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5.0. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
mury należy wykonać warstwami, z zachowaniem odpowiedniego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
w pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne, ścianki działowe grubości poniżej jednej cegły 
należy murować nie wcześniej jak po zakończeniu murowania ścian głównych 
mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości, w miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe cegły układane na zaprawie 
powinny być czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, nalezy 
cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie 
wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać równocześnie ze wznoszeniem murów 
mury o grubości mniejszej niż jedna cegła mogą być wykonywane w temperaturze powyżej 0st C 
w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z materiałów ceramicznych 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max. nie powinna 
przekraczać 15 mm, a min. 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przeznaczonych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
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Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł różniących się grubością o 
ponad 5 mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
5.1.3. Mury z cegły dziurawki należy wykonywać wg tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 
normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 
warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
6.0. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły; liczby szczerb i pęknięć; odporności na uderzenia; przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 
6.2. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki w mm 

  Mury spoinowane Mury niespoinowane 
1 2 3 4 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2. Odchylenia od pionu 
- na wys. 1 metra 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości  

 
1 
15 

 
2 
30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
Do 100 cm              Szerokość 
                                Wysokość 
Ponad 100 cm 
                               Szerokość 
                               Wysokość  

 
 

+6,-3 
+15,-1 

 
+10,-5 
+15,-10 

 
 

+6,-3 
+15,-10 

 
+10,-5 
+15,-10 

 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2  muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna 
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dziennik budowy 
zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
protokół odbiorów materiałów i wyrobów 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zalecenia przez budowę 
ekspertyzy techniczne, w przypadku gdy były dokonywane przed odbiorem budynku 
8.2. Wszystkie roboty objęte pkt III.4. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych 
w „Wymagania Ogólne”. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka. 
PN-73/B-12001 Cegła kratówka wypalana z gliny. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
BN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 
PN-66/B-06259 Bloczki betonowe. 
Z-19.14-1196 Przeszklenie przeciwpożarowe pustakiem szklanym 
Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego 
Uwaga : należy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST.01.00 

SST.01.04 Betonowanie, elementy żelbetowe budynku 
CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów 

SPIS TREŚCI 
1.0 Wstęp 
2.0 Materiały 
3.0 Sprzęt 
4.0 Transport 
5.0 Wykonanie robót 
6.0 Kontrola jakości robót 
7.0 Obmiar robót 
8.0 Odbiór robót 
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9.0 Podstawa płatności 
10.0 Przepisy związane 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu 
w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
Betony konstrukcyjne 
Podbetony 
 
1.3.1.Roboty objęte kontraktem : 
-Podkłady betonowe 
-Pasma wzmacniające 
-Schody żelbetowe proste na płycie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.0. Materiały 
2.1. Deskowanie 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
1.Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest jedynie stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-88/B-3000 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5,B-20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B-20 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawartość C4F+2C3A (zalecenia) < 20% 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
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- termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzeń do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów oraz wsypów. 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-86/B-04320. 
Akceptacja poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest 
atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe 
Ponadto przy użyciu cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300  
oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających 
się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące 
dla cementu pakowanego (workowanego) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) dla cementu luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub 
betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 
w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniami 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być czyste i suche, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinny być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe odróżnienie 
Normy i dokumenty związane 
PN-88/B-04300 – Cement. Metody badań. 
PN-88/B-3000 – Cement portlandzki. 
PN-88/B-3001 – Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-3002 – Cementy specjalne. 
PN-88/B-3011 – Cement portlandzki szybko twardniejący. 
2.Kruszywo 
   2.1.Rodzaje kruszywa i uziarnienie 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być 
większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem jej do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 
zawartość płynów mineralnych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B- 
06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
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2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
C12/15 wodoszczelny do wykonania konstrukcji ław i stóp fundamentowych 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 
4% 
Mrozoodporność przy ubytku masy nie większa niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania 
C20 dla konstrukcji wieńców, podciągów żelbetowych oraz wszystkich innych konstrukcji żelbetowych i 
monolitycznych o ile projekt konstrukcyjny nie określa inaczej. 
Monolitycznych min.C8 dla podbetonu i podkładów 
Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymaganie IBM w Warszawie. 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu i podkladów. 
Beton kl. C8 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
pospółka kruszona 0/40 
cement hutniczy 25, ilość cementu 6% gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
3.0. Sprzęt 
Donatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania używania mieszarek wolnospadowych). 
Pompy do betonu. 
4.0. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Środki transportu betonu 
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszami) 
ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 
Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 min. przy temperaturze otoczenia +15ｰC 

70 min. przy temperaturze otoczenia +20ｰC 

30 min. przy temperaturze otoczenia +30ｰC 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 
06251  
Betonowanie może rozpocząć się po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników: 
dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością : 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Donatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmienionym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Mieszanie składników: 
mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się używania betoniarek wolnospadowych) 
czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być dłuższy niż 2 min. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
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konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić:  
położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny mieszanki betonowej nie należy zrzucać z 
wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zasypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zasypowego teleskopowego (do wys.8,0 n) przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy 
przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne 
Zagęszczenie betonu: 
przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległość między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 – 30 sekund po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 
R, gdzie R jest promieniem skuteczności działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m 
belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub deską 
wibracyjną, w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund, zakres działania wibratorów 
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 
długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe 
pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
projektem 
ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione projektem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna być ona prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych 
powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W 
przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno odbywać się później niż po upływie 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu 
Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Pobranie próbek i badania 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-88/B-06250 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 
technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
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niniejszymi ST oraz ewentualnie inne potrzebne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej 
badanie betonu 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia  
betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5st C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem 
w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5st C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temp. +20ー C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni 
Zabezpieczenie podczas opadów 
 
 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w tych samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja 
przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0st C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem 
 przy temperaturze betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę)  
nanoszenie błon nieprzepuszczalnych warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie pielęgnacji powierzchni woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-75/C-04630 
w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
Okres pielęgnacji 
ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania rozformowanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych 
(zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowane powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5 cm pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina 
zbrojenia betonu będzie mniejsza niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niz 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod 
izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
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Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić 
betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą, jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotna szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
6.0. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. 
7.0. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji 
1 m3 wykonanego podbetonu 
 
8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w oraz zasad 
podanych wyżej. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót 
.10.0. Przepisy związane 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. 
PN-88/B-03000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-03002 Cementy specjalne. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
Uwaga : należy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
 
 
                        

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST.01.00 

SST.01.05 Posadzki 
CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek 
w obiekcie przetargowym. 
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- Warstwa wyrównawcza grubości 2 -6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych 
- Posadzki właściwe 
- Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką 
zaprawą cementową, ułożeniem zapory cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko 
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych; zbrojenie siatką stalową 
- Posadzki z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
- Posadzka z paneli podłogowych -.układane na klej 
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikiem 
luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem 
i umyciem powierzchni. 
- Cokolik z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na zaprawie klejowej, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych kamionkowych gres antypoślizgowych , 
mrozoodpornych z cokolikiem luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, 
- Cokolik z płytek kamionkowych gres luzem, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
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2.0.  Materiały 
2.1.  Woda PN-75/C-04630 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.  Piasek PN-79/b-06711 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych  mieć frakcję 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-88/B-3000 
2.4.  Wyroby ceramiczne 
Płytki podłogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032 
Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: 
barwa wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5 % 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność nie mniej niż 90% 
2.5. Wyroby betonowe 
Kostka betonowa gr.8cm 
2.6. Płytki gresowe 
2.6.1. Płytki podłogowe ceramiczne 
2.6.2. W pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach położyć gres antypoślizgowy lub gres 
antypoślizgowy mrozoodporny (wg oznaczeń w projekcie). 
2.6.3. Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: 
- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypalaniu nie mniej niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniesz niż 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność nie mniej niz 90% 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość +- 1,5 mm 
- grubość +- 0,5 mm 
- krzywizna 1,0 mm 
2.6.4. Materiały pomocnicze 
- Do mocowania płytek można stosować wszelkiego rodzaju kleje posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
- Do wypełnienia spoin stosować fugi dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
2.6.5. Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 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 …” 
2.6.6. 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. 
2.6.7. Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
3.0. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4.0. Transport 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5.0. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze lub posadzki 
Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych 
- wytrzymałość podkładu cementowego nadana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
- na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa 
- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz być nasycone wodą 
- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy 
- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5ー C 
- zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5 – 
7 cm zanurzenia stożka pomiarowego 
- ilość spoin w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
powinna być większa 
niż 400 kg/m3 
- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów 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 
- w ciągu pierwszych 7 dni powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 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 również stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancji). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość podkładu, posadzki, dylatacji.   
 
 
 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w „Wymagania ogólne”. 
8.1. Odbiór materiałów  robót powinien obejmować zgodność 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. 
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8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancji). 
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 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 szerokość 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
Uwaga : należy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
 
Kolorystykę i rodzaj materiałów przez wbudowaniem należy uzgodnić z inwestorem. 
 

 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST.01.00 
SST.01.06 Roboty malarskie 

CPV 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów 
 
SPIS TREŚCI  
1.0 Wstęp 
2.0 Materiały 
3.0 Sprzęt 
4.0 Transport 
5.0 Wykonanie robót 
6.0 Kontrola jakości robót 
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7.0 Obmiar robót 
8.0 Odbiór robót 
9.0 Podstawa płatności 
10.0 Przepisy związane 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 
- Malowanie tynków 
- Malowanie elementów stalowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały 
2.1. Woda PN-75/004630 
Do przygotowania farb wodorozcieńczalnych stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę – do farb wodorozpuszczalnych 
- 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 zakresu ich stosowania. 
2.3. Farby budowlane gotowe 
2.3.1. Farby, niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom Norm Państwowych lub 
świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na 
spoiwach z: akrylu, lateks butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.3.3. Farby poliwinylowe, akrylowe, epoksydowe lub poliuretanowe do malowania powierzchni 
ocynkowanych 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
- grubość suchej powłoki minimum 100 – 120 m 
- przyczepność do podłoża – I stopień 
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża 
- twardość względna min. 0,1 
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
- Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

BN-82/5046-05 i przechowywane w temp. min. +5ｰC wg PN-73/C-81400. 

2.4. Środki gruntuj ące 
2.4.1. 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 
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chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 
3.0. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4.0. Transport 
Farby pakowane wg pkt 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5.0. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8st C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temp. co najmniej +8st C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego spadku 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1st C. W czasie malowania niedopuszczalne 
jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 
urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (instalacyjnych wyjątkiem montażu armatury i urządzeń  
  sanitarnych) 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
- całkowitym ułożeniu posadzek 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą 
cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być zatarte, oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków, zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy pogłębić i ponownie wypełnić 
zaprawą cementowo – wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie 
gruntowanie wykonać zgodnie z instrukcją stosowania danego wyrobu (farby) 
5.3.Wykonywanie 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. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, plam, smug i śladów pędzla. 
5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmian odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnych odcieniach. 
 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości 
należy wykonać przez spryskanie 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 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 
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6.2.2. Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5ーC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności farby ze wzorcem 
- dla farb rozcieńczalnikowych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 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. 
7.0. 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 projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzone w naturze. 
8.0. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru wg zasad zawartych w ST Wymagania ogólne. 
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, jednolitej intensywności barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 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 powłok na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
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. 
 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, 
wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokółu częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
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PN-75/C-94630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. 
BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe. 
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowi ogólnego stosowania. 
BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 
Uwaga : należy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
 
Kolorystykę i rodzaj materiałów przez wbudowaniem należy uzgodnić z inwestorem. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST.01.00 

SST.01.07 Stolarka drzwiowa 
CPV 45422100-2 Stolarka drzwiowa 

 
 
SPIS TREŚCI  
1.0 Wstęp 
2.0 Materiały 
3.0 Sprzęt 
4.0 Transport 
5.0 Wykonanie robót 
6.0 Kontrola jakości robót 
7.0 Obmiar robót 
8.0 Odbiór robót 
9.0 Podstawa płatności 
10.0 Przepisy związane 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- Drzwi zewnętrzne - rama z drewna płyta zewnętrzna drewno 
- Drzwi wewnętrzne - rama z klejonki drewna iglastego, płyta zewnętrzna HDF 
- Ościeżnice do drzwi płytowych odpowiednio drewniane i stalowe 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST . Wymaganie Ogólne. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.0. Materiały 
-stolarka drzwiowa wewnętrzna 
-ościeżnice systemowe odpowiednio drewniane i stalowe 
-uszczelki obwodowe 
-pianki uszczelniające, kity 
-materiały pomocnicze: śruby, wkręty, kołki, łączniki stalowe 
2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.2. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej 
powinna zawierać się w granicach 10 – 16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okienne nie powinny być większe niż 
podano poniżej. 

Różnice wymiarów w mm okien i drzwi 
Wymiary zewnętrzne 
ościeżnicy  

Do 1m 5 5 

 Powyżej 1 m 5 5 
Różnica długości 
przeciwległych 
elementów 

Do 1m 1 1 

Ościeżnicy mierzona w 
świetle 

Powyżej 1 m 2 2 

Skrzydło we wrębie Szer. Do 1m 1  
 Pow. 1 m 2  
 Wys. powyżej 1m 2  
Różnica długości 
przekątnych  

Do 1 m 2  

Przekątnych skrzydeł 
we wrębie 

Od 1 do 2 m 3 3 

 Powyżej 2 m 3 3 
Przekroje szer.  Do 50mm 1  
 Powyżej 50mm 2  
Elementów grubości Do 40mm - 1 
 Powyżej 40mm - 2 
Grubość skrzydła  - 1 
 
2.3. Okucia budowlane 
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich norm 
– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. 
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia 
niezabezpieczone należy przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą chromianową 
przeciwrdzewną. 
2.4. Środki do impregnacji wyrobów stolarskich. 
2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: 
- elementy drzwi 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic 
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2.4.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna 
podanymi w świadectwach ITB wymienionych w ST 
2.4.3. Środki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 
dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.5. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
2.5.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.5.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 
gruntowania. 
2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg BN-71/6113-46. 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg BN-79/6113-07 oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-
76/6115-38 
2.7. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed 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 uszkodzeniami. 
3.0. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4.0. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobów przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić 
w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi prze Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg pkt 2.8. 
5.0. Wykonanie robót 
Wszystkie okna i drzwi wg zestawienia stolarki okiennej zawartej w projekcie. 
5.1. Przygotowanie ościeży 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeża należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla 
robót murowych 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 dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

okien Drzwi 
Luzy między skrzydła +2 +2 
Między skrzydła a ościeżnicą -1 -1 
 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, szpar, zacieków, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie 
powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
6.0. Kontrola jakości robót 
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6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości materiałów, 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 uszczelniania 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarowi robót jest: sztuka wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic . 
 
8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad określonych w 
ST. Odbiór obejmuje wszystkie materiały ujęte w pkt 2 oraz czynności wyszczególnione w pkt 5. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi w ściany o różnej konstrukcji B-1(PR 5)85 
COBP Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1985. 
Wytyczne projektowania i wykonywania przestrzeni z szyb zespolonych-Instrukcja nr 183 ITB, 
Warszawa 1975. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta. 
BN-70/B-5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
BN-79/6115-38 Emalie olejno – Żywiczne i ftalowe stosowania. 
PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione 
BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
Z-19.14-1196 Przeszklenie przeciwpożarowe pustakiem szklanym 
Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego 
Uwaga : należy stosować Polskie Normy obowiązujące w czasie wykonywania robót objętych 
kontraktem 
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Kolorystykę i rodzaj materiałów przez wbudowaniem należy uzgodnić z inwestorem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST.01.00 

SST.01.08 Okładziny i ściany z płyt gipsowo-kartonowych 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 

 
1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST-0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE.  
 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt- wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia, 
konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności, 
ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo - kartonowych ażurowej konstrukcji ścian, zastępującego tynki 
ścian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do którego wykonania zostały użyte materiały 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych" . 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych" pkt 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót Płyty 

gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm 
 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Lp. Wymagania Zwykłe 

1. Powierzchnia równa,   gładka,   bez   uszkodzeń   kartonu,   narożników, 
krawędzi 

2. Przyczepność   kartonu   do   rdzenia 
gipsowego 

karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od 
rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje w mm: 
grubość 
szerokość 
długość 
kształt 

6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5 

 
 

 
 

1200 (+0,0; -5,0) 

 
 

 
 

2000-3000 (+0,0; -6,0) 

 
 

 
 

prostokątny, różnica długości przekątnych <5,0 

4. Masa 1 m2 w kg płyty o grubości 
6,0 
12,5 

5,5-
6,5 
<12
,5 

5. Wilgotność w % <10,0 
6. Nasiąkliwość w %  
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod. 

Próba zginania 
Grubość 
nominalna 
płyty w mm 

Odległość 
podpór w mm 

Obciążenie niszczące w N Ugięcie w mm 

 
 

 
 

Prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

Prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 
 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z 
wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością >7um (100g/m2 lub >19 urn (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 

powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
- przyczepnością - brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60 

- Kształtowniki profilowane C 100x0,60 

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
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- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 

Inne akcesoria 

stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa - 

do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm- 

do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki 
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

Wkr ęty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
wkręty stalowe 0 3,5 mm x 25 mm, 

0 3,5 mm x 35 mm, 
0 3,5 mm x 45 mm, 
0 3,5 mm x 55 mm, 

0 4,2 mm x 70 mm, blachowkręty samowiercące: 0 
3,5 mm x 25 mm, 

0 3,5 mm x 35 mm, 
0 3,5 mm x 45 mm, 
0 3,9 mm x 11 mm, 

0 3,5 mm x 9,5 mm. Wkręty powinny odpowiadać 
normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, PN-EN 
ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na 
korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

Taśmy 

Taśma do spoinowania z włókna szklanego 
Taśma uszczelniająca z PCW 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 3.2.. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 3.3 specyfikacji 
technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. 
 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą 
stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się 
w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U" o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 

- dla płyt o gr. 12,5 mm - 600 mm Płyty 
montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada 
się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany 
(grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) 
dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze 
podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące 
przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu 
tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 
gipsowo-kartonową. 
 

5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia) 

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je 
tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do 
połowy długości płyty, 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a 
kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają 
tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 
grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu, 
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- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 

5.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega 
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów 
instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana 
jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna 
być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę 
wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się 
o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 
wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o 
szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany 
uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie 
płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
 

5.6. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: 
wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy 
nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt 
poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku 
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu 
warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia" 
szpachlowanej spoiny. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
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Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 7. 
 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
 

8.3. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez 
te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 szt 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i ogółem 
nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 
4 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 8 Cena 

jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 1 obudowy z płyt g-k obejmuje: 
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- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie obudowy, ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-10122        Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. PN-B-79405: 1997     Płyty gipsowo-kartonowe PN-
B-79405: 1997/Ap 1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003   Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy PN-93/B-02862        Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych 
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie", wydanie IV, 
Kraków 1996r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 
Montaż systemów suchej zabudowy. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Arkady, Warszawa 1997 
 

ROBOTY INSTALACJI 
 

SST-02 
CPV- 45332300-6  
CPV- 45332200-5  
CPV-45311200-2 

   Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
   Roboty instalacyjne hydrauliczne  

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
SST.02.01 
SST.02.02 
SST.02.03 

Instalacja kanalizacyjna 
Instalacja wodociągowa 
Instalacja elektryczna 
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1.0. Wstęp 
1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące remontu 
instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w ramach robót budowlanych w pomieszczeniach budynku 
oraz instalacji elektrycznej i odgromowej. 
2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem 
robót remontowych instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja będzie 
stosowana, jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
3. Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót. 
-Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych. 
-Demontaż istniejących instalacji wod.-kan. w obrębie remontowanych pomieszczeń sanitarnych. 
-Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów i murowanie bruzd. 
-Wywóz materiałów z rozbiórki. 
-Montaż nowej instalacji. 
-Wykonanie izolacji instalacji. 
-Wykonanie prób i odbiorów technicznych. 
-Montaż urządzeń sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidłowości działania. 
-Wymiana instalacji piorunochronowej. 
- Instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 
-Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej. 

2.0. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Instalacje 
sanitarne powinny zgodnie z ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie 
podstawowych wymagań dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami. 
Instalacja instalacji wody zimnej, ciepłej, oraz kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w 
zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z ustawą stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Piony wodociągowe wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych, natomiast instalację kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Zastosowane materiały 
budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie. Przy 
remoncie instalacji sanitarnych zastosowano następującą armaturę sanitarną: miski ustępowe z płuczką z 
porcelany typu Kompakt Koło, umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym Koło typ 
Nova i z półpostumentem. Do wykonania instalacji wodociągowej (rozprowadzenia) zastosowano system 
KAN - therm, który jest w pełni kompletnym systemem rurowym przeznaczonym do budowy 
wewnętrznej instalacji wody ciepłej, zimnej. Rury te można wykorzystywać w projektowanych 
instalacjach, przy zastosowaniu poziomych układów rozprowadzeń w rurze osłonowej tzw. peszel, 
krytych w przegrodach. Dla instalcji odgromowej : 
- Rury winidurowe instalacyjne RL16 o średnicy 16 mm. 
- Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm. 
- Płaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm. 
- Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej 
Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji i SST. 
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Każda próba zmiany materiału przez Wykonawcę musi być bezwzględnie uzgodniona pisemnie z 
Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmianę materiału lub armatury 
Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiału na wymagany w dokumentacji 
i SST na własny koszt. 
 
3.0. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzętu 
użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy, pod warunkiem spełnienia 
przyjętej technologii. 
 
4.0. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa 
materiałów odbywać się będzie samochodami dostawczymi, a wywóz materiałów pochodzących z 
rozbiórki samochodami samowyładowczymi. Wywóz materiałów z rozbiórki przewidzieć na odległość 
ok. 17 km oraz ich ewentualną utylizację. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego. 
 
5.0. Wykonanie robót 
1. Roboty demontażowe - demontaż urządzeń, armatury, istniejących instalacji, wsporników w obrębie 
remontowanego pomieszczenia węzła sanitarnego. 
2. Roboty budowlane poinstalacyjne. 
3. Przekucia otworów w ścianach. 
4. Kucie i murowanie bruzd. 
5. Montaż nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej. 
6. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w bruzdach ściennych. 
7. Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie uchwytów mocujących rury do podłoża. 
8. Prowadzenie przewodów - prowadząc przewody w bruzdach ściennych należy tak przewidzieć ich 
głębokość, aby grubość warstwy zaprawy zakrywająca rury była nie mniejsza niż 30mm. Zakrycie 
przewodów powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji. 
9. Przewody instalacji wodociągowej powinny być prowadzone w odległości większej niż 0,1m od 
rurociągów cieplnych. 
10. Tuleje ochronne powinny być w sposób trwały osadzone w przegrodzie budowlanej. 

11. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, co najmniej 1cm przy przejściu 
przez strop. 
12. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. 
13. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu. 
14. Rury systemu KAN - therm należy prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu. 
15. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być tak instalowana żeby była ona 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
16. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę do takich 
punktów czerpalnych jak urządzenia spłukujące miski ustępowe. 
17. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznakowaniem kierunku przepływu w armaturze. 
18. Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej, dla umożliwienia opróżnienia 
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poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu i lokalizowania w miejscach łatwo dostępnych i 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
19. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
20. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej i wysokość ustawienia przyborów wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji. 
22. Prowadzenie rur systemu KAN - therm. Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur: 
1) Natynkowe. 
Przy prowadzeniu natynkowym rur należy każdorazowo rozważyć umieszczenie rur za ekranami 
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu dużej wrażliwości rur 
na uszkodzenia 
mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą eksploatacji. 
przy rozprowadzeniach natynkowych należy stosować zasady kompensacji wydłużeń termicznych, przy 
czym z reguły wykorzystuje się naturalne łuki i załamania wynikające z geometrii budynku. 
2) Podtynkowe w przegrodach. 
W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozróżnia się przypadki prowadzenia w tzw. szachtach i 
bruzdach oraz betonowanie rur na stałe, gdzie wykorzystuje się system rozprowadzeń w rurze osłonowej 
tzw. peszel. Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na: 
a. Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach. 
Takie prowadzenie różni się od sposobu natynkowego, jednak obowiązują te samy zasady kompensacji. 
Należy jedynie zwrócić uwagę, aby w bruździe wokół rury było miejsce na jej ewentualną pracę 
termiczną (wydłużanie). Następnie bruzdy zakrywa się siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania 
bruzd, rury należy owinąć papierem falistym lub prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby 
zapewnić jej przesuw wzdłużny. 
b. Betonowanie bezpośrednie (peszel). 
Polega na prowadzeniu przewodu w rurze osłonowej nieco większej średnicy tzw. peszlu. Wykonuje się 
w ten sposób wszystkie połączenia od rozdzielnicy do odbiorników tj. grzejników, punktów czerpalnych, 
przy czym przewody mogą biec w ścianach i podłogach. Umieszczanie przewodu w rurze osłonowej 
zapewnia kompensację termiczną, następuje tzw. „ułożenie się przewodu" oraz spełnia rolę izolacji 
termicznej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wymiany rur bez kucia podług czy ścian. 
W przypadku zabetonowania „na sztywno" min. grubość zaprawy liczona od powierzchni ściany do 
powierzchni rury powinna wynosić 3 cm. Sprawdzenie instalacji z rur w systemie KAN - therm. 
Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 razy większym od 
ciśnienia roboczego, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. 
Ze względu na pracę termiczną oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem, podczas próby szczelności 
mogą występować spadki ciśnienia. Próbę należy przeprowadzać jako wstępną i zasadniczą. Podczas 
próby wstępnej należy w okresie 30 minut wytworzyć dwukrotne ciśnienie próbne w odstępach co 10 
minut. 
Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie 
powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 
Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek 
ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara. 
Podczas próby szczelności również wizualnie należy sprawdzić szczelność złącz. W przypadku 
rozprowadzeń rur w przegrodach (ścianach, posadzkach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), 
rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary (zalecane 6 barów). Wymaganie to jest 
podyktowane możliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych 
(wylewania posadzek itp.) i łatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usunięcia uszkodzenia. 
W przypadku natynkowego prowadzenia rur należy podczas rozruchu instalacji sprawdzić zachowanie się 
punktów stałych, podpór ruchomych i rur. 
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6.0. Odbiory robót 
1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzający wykonanie instalacji 
wodociągowej. 
- sprawdzenie wykona przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu 
- sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach - wymiary i czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z 
pionem 
Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
2. Odbiór techniczny - częściowy instalacji wodociągowej. 
- odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzony dla tych części instalacji, dla których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 
odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji 
- w ramach odbioru częściowego należy sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji, a 
wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 
- po dokonaniu odbioru technicznego częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania odcinków instalacji objętych odbiorem 
częściowym. Do protokołu 
należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

3. Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej. 
a) instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 
- instalację wypłukano i napełniono wodą 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym 
b) przy odbiorze technicznym - końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
- rzut pomieszczeń 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły odbiorów technicznych - częściowych 
- protokoły wykonania robót odbiorczych 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
c) w ramach odbioru technicznego końcowego należy: 
- sprawdzić wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
WTWiO 
- sprawdzić kompletność dokumentów 
- uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 
 

d) odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia 
e) w przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji 
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru tych części instalacji, które ulegają zakryciu. 
Przed zakryciem instalacji należy przeprowadzić jej próbę szczelności, którą należy zgłosić pisemnie 
Inspektorowi Nadzoru. Odbiór próby szczelności nastąpi protokolarnie i będzie podstawą do zakrycia 
odebranej części instalacji oraz będzie podstawą do uzyskania pozytywnego odbioru końcowego. W 
przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania próby 
szczelności (protokół) Wykonawca zobowiązany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkryć badaną 
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instalację i przeprowadzić wymagane procedury tj. odbiór części podlegających zakryciu oraz 
przeprowadzenie próby szczelności. Wszystkie koszty związane z nieprzestrzeganiem przepisów i 
wynikających z tego powodu np. kucie posadzki, ścian itp. obciążają Wykonawcę. 
Dopuszczalne jest wykonanie próby ciśnieniowej przy obecności osoby z odpowiednimi uprawnieniami 
sanitarnymi (bez udziału Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru protokołu z 
pozytywnej próby szczelności, Inspektor podejmie decyzję o możliwości zakrycia instalacji na piśmie. 
Dopuszczalne jest wykonanie instalacji wodociągowej z miedzi pod warunkiem udokumentowania 
Inspektorowi Nadzoru, że zastosowany materiał przeznaczony jest do montażu na wodzie pitnej (atesty, 
certyfikaty i deklaracje zgodności). Każda zmiana musi być pisemnie zaakceptowana przez Inspektora 
Nadzoru, bez zgody Inspektora na zmiany materiału czy armatury Wykonawca na własny koszt 
zdemontuje wykonaną instalację i 
wykona ją w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami SST. 
4. Instrukcja obsługi. 
Instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno - ruchową tych wyrobów zainstalowanych w 
instalacji, dla których jest to niezbędne. 
5. Gwarancja. 
Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora. 
 
7.0. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Badania odbiorcze 
instalacji będą prowadzone wg metodyki badań określonej w warunkach technicznych wykonania i 
odbiory robót. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu: 
1. Sprawdzenie zgodności wykonania i zastosowanie materiałów ze SST. 
2. Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 
3. Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji 
cieplnej. Przed przystąpieniem do badania instalacja powinna być wypłukana wodą. Od instalacji wody 
ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. 
4. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Po napełnieniu instalacji wodą i 
odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji w celu sprawdzeniu czy nie występują 
przecieki wody lub roszenia i rozpocząć badanie szczelności zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. 
5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z WTWiO. 
6. Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania określający 
ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i 
zakończono z wynikiem pozytywnym. 
7. Badanie armatury odcinającej: 
 

- sprawdzenie zgodności doboru armatury z przedmiarem robót i wytycznymi inwestora 
- sprawdzenie szczelności zamknięcia i połączeń armatury 
- sprawdzenie poprawności i szczelności montażu armatury i urządzeń sanitarnych 
- z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań 
8. Dokumentacja techniczna powykonawcza: 
- rzut pomieszczeń 
- dokumentacja koncesyjna na urządzenia podlegające UDT 
- oświadczenie, że ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w 
instalacjach, są zgodne z przepisami i obowiązującymi normami. 
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8.0. Obmiar robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
załączony do dokumentacji przedmiar robót.  
Jednostki obmiarowe: 
1 m3 - objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody 
1 m2 - powierzchnia, ściany, posadzki 
1 m - długości rurociągów, kabli 
1 szt. - ilość urządzeń 
1 kpl - ilość kompletnych urządzeń 
1 próba - kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji  
 
9.0. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót nastąpi po 
wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona 
kompletność dokumentów odbiorowych instalacji wodno - kanalizacyjnej w tym wyniki wszystkich 
badań odbiorczych wraz z ich oceną; potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem 
faktycznym.  
 
10.0. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności jest wykonana i 
odebrana ilość 1 kompletu ceny jednostkowej określonej, jako wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
11.0. Przepisy i dokumenty związane 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót" - WTWiO. 
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
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