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WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót dla zadania :  

Projekt uaktualnienia dostosowania do przepisów p.poż klatek schodowych w budynku 

pawilonu D. 

 

 

a) Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach 
b) Wykonawcy: -jednostka projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska „Prokon” S.C 

ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór. 

c) Generalny wykonawca robót budowlanych:  

… 

 

1.2.Zakres stosowania SST: 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na dostosowaniu klatek schodowych do przepisów p.poż 

w pawilonie D w zespole szpitalnym w Branicach.  

 

1.4..Zakres robót: 

1.4.1.Prace budowlane: 

 

• Klatka K1: 

- obudowanie poddasza do EI60 płytami G-K układanymi podwójnie; 

- oczyszczenie stalowej konstrukcji schodów z farby olejnej oraz malowanie farbą 

pęczniejącą p.poż. kolor jasny szary, zabezpieczającą jej konstrukcję do R120; 

dotyczy elementów o grubości ścianek powyżej 4mm.                                                                                                                      

- wymiana okładziny spoczników i stopni na niepalną NRO, gres jasny w odcieniach 

szarości o parametrach R9; 

- dwukrotne malowanie klatki schodowej emalią akrylową kolor beżowy jasny, 

powyżej lamperii; 

- oczyszczenie pod malowanie lamperii wykonanych z farby olejnej do wysokości 

1,4m wtórne malowanie dwukrotne farbą olejną kolor jasny beżowy; 

- montaż dwóch okien oddymiających typu FAKRO 114x118[cm], powierzchnia 

czynna 0,67 m2; 

- montaż zamka elektromagnetycznego wraz z przyciskiem p.poż. oraz systemu 

oddymiania zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. 
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• Klatka K2: 

- dwukrotne malowanie klatki schodowej emalią akrylową kolor jasny beżowy, 

powyżej lamperii; 

- oczyszczenie pod malowanie lamperii wykonanych z farby olejnej do wysokości 

1,4m; wtórne malowanie dwukrotne farbą olejną kolor jasny beżowy; 

- montaż dwóch okien oddymiających typu VELUX 134x98[cm], powierzchnia 

czynna 0,78 m2, w obudowie z płyt G-K zabezpieczonej do EI60; 

- montaż zamka elektromagnetycznego wraz z przyciskiem p.poż.; 

- wykonanie otworu Ø40cm i wstawienie wentylatora nawiewnego; 

- montaż siłowników drzwiowych oraz systemu oddymiania zgodnie z projektem 

instalacji elektrycznych. 

 

 

1. 4.2.Ogólny zakres robót SST: 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1) prace przygotowawcze, 

2) montaż okien i drzwi, 

3) roboty tynkarskie, 

4) roboty podłogowe, 

5) roboty malarskie, 

6) roboty rozbiórkowe, 

Całość prac wykonywać z uwzględnieniem harmonogramu robót i z podziałem na obiekt 

i budowle infrastruktury technicznej. 

Wykonawca wykonuje harmonogram robót i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi. 

 

1.4.3.Ogólny opis zagospodarowania działki 

Przedmiotowy obiekt położony jest w Branicach na terenie szpitalnym. W chwili obecnej na terenie 

szpitala istnieje kilkanaście budynków wchodzących w skład kompleksu wybudowanego przez ks. 

Biskupa J. Nathana. Zabudowa tworzy samowystarczalną strukturę szpitalną z kościołem, 

obiektami mieszkalnymi,  obiektami szpitalnymi, częścią techniczną zaopatrującą kompleks w 

ogrzewanie, prąd, wodę, odbiór ścieków oraz nieczystości eksploatacyjnych. Dla obiektu będącego 

przedmiotem opracowania na istniejącej działce znajduje się przyłącz gazu, wody, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej , złącze kablowe eNN, sieć ciepłownicza z własnej kotłowni. 

 

1.4.4. Opis prac towarzyszących: 

W przedmiotowym zadaniu w zakresie objętym projektem  przewiduje się na etapie tworzenia 

dokumentacji technicznej występowanie prac towarzyszących takich jak geodezyjne wytyczenie 

prac zewnętrznych na terenie działki.  

Plan prac towarzyszących oraz harmonogram ich czasowej realizacji należy przedłożyć do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

1.5. ZESTAW NAZW I KODÓW ZASTOSOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 

CAŁOŚCIOWY – jako klasyfikacja podstawowa 

 

KODY CPV- dział 4500000-7 Roboty budowlane. 

 

ZESTAW KODÓW JEDNOSTKOWYCH W PRZYPADKU KLASYFIKACJI PRAC – 

jako klasyfikacja dla ewentualnych robót cząstkowych 
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WYKAZ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNYCH 

GRUPA 

ROBÓT 

KLASA 

ROBÓT 

KATEGORIA 

ROBÓT 

NR STR. 

SST-B-0 Przygotowanie terenu pod 

budowę. 

45100000-8  

 

 1-23 

 Roboty budowlane w zakresie 

budynków. 

45200000-9 45210000-2  

 Roboty budowlane w zakresie 

budowy obiektów budowlanych 

opieki zdrowotnej i społecznej, 

krematoriów oraz obiektów 

użyteczności publicznej . 

      --------       ------- 45215000-7 

SST-B-1 Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów budowlanych. 

45400000-1    24 - 33 

Tynkowanie  -------- 45410000-4  

SST-B-2 Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów budowlanych. 

45400000-1   34 - 40 

Roboty malarskie i szklarskie. -------- 4544000-3  

Nakładanie pow. kryjących. -------- -------- 45442000-7 

Roboty malarskie. -------- --------  45442100-8 

SST-B-3 Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów budowlanych. 

45400000-1   41 -56 

Pokrycia podłóg i ścian. -------- 45430000-0  

Kładzenie płytek. -------- -------- 45431000-7 

SST-B-4 Specjalne roboty budowlane inne 

niż dachowe. 

45200000-9 45260000-7 45262000-1 57-65 

Stolarka i ślusarka okienna i 

drzwiowa. 

-------- -------- 45421000-4 

 

 

1.6.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót: 

1.6.1.Projekty branżowe i projektanci: 

- branża architektoniczna: główny projektant: mgr inż. arch. Sabina Kalina 

 

1.6.2. Spis szczegółowych grup robót wg specyfikacji technicznych: 

 

Grupa Przygotowanie terenu podbudowę: 

-Prace przygotowawcze. 

-Roboty ziemne. 

 

Grupa Konstrukcje obiektów budowlanych: 

- Poszycie dachowe. 

 

Grupa Roboty instalacyjne w budynkach: 
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 – roboty izolacyjne 

 

Grupa Roboty wykończeniowe: 

- Wykończenie ścian  

– Roboty tynkarskie. 

- Stolarka drzwiowa i okienna. 

- Prace malarskie. 

- Elementy wykończeniowe. 

 

1.6.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i bezwzględną zgodność z dokumentacją 

techniczną i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

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

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z  dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu) - projekt budowlany 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację Inspektora 

Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

- plan organizacji placu budowy 

- rysunki warsztatowe – w razie konieczności 

- rysunki powykonawcze - 4 kpl. 

 

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań wykonawcy w ramach umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 

koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.6.4.Określenia podstawowe - definicje zgodnie z prawem budowlanym 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
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 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury; 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,              w którym dopuszcza 

się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane                       z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  a w szczególności: 

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, 

• drabinki, śmietniki. 

• tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 



7 

 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

• pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

• dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                         

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennika 

montażu. 

• dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                          

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

• terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                         

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

2. bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

• aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8. 

• wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

• organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie               

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

• obszarze oddziaływanie obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

• opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określoną ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
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w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych              z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                               z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                                

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

• rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                                

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

• przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

• części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                  i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

• ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.6.5. Teren budowy: 

a) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

b) Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

1) dostarczoną przez Zamawiającego, 

2) sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

c) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

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

włączony w cenę umowną. media dla celów budowy zapewnienie zabezpieczenia placu budowy 

montaż tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze środkami odzieży ochronnej i roboczej w ilości 

2 szt .na zmiany zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy. 

 

d) 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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

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

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

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

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

e) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

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

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

f) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

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

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

g) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót i organizacji placu budowy 

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

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót. 

Projekty organizacji robót opracowane przez Wykonawcę robót powinny być uzgodnione z 

głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektów , 

realizatorem inwestycji, dostawcą materiałów budowlanych itp.). 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- charakterystykę robót oraz ich parametry, 

- projekt zagospodarowania placu budowy, 

- szczegółowe zestawienie ilości robót, 

- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 

urządzeń pomocniczych, 

- harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnionych na budowie 

tylko w określonym czasie, 

- plan pracy maszyn i urządzeń, 

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

- w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk 

roboczych, 

- inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego rodzaju 

robót. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, bez 

należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone. 

 

h). Ochrona i utrzymanie robót 

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

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

i). Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.1. MATERIAŁY 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej 

winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 

zastosowanych materiałów, służą one wyłącznie zobrazowaniu oczekiwań Zamawiającego co do 

rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów.  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST            

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej.  

 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                              

i niezapłaceniem. 

 

2.4. 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 Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

3.SPRZĘT 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4) TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5) ZAKRES ROBÓT 

Zgodnie z projektem i wg technologii robót Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu 

robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy powinien uwzględnić następujące czynniki 

i warunki: 

- dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

- należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejąca zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzacje i ocenę stanu 

technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
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Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, bez 

należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę. 

Inwestor obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót o stanie prawnym przejmowanego 

przez wykonawcę trenu. 

Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od inwestora. W protokole z przejęcia z 

przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się zapis dotyczący: uzbrojenie 

terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu, usytuowania w planie i 

wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania geodezyjnych punktów 

pomiarowych itp. 

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem z materiałów i 

wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo świadectwom 

Instytutu Techniki Budowlanej. 

 

Prowadzenie robót: 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. 

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

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

7. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

8. wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

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

10. wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

11. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

12. 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. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 

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

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru 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, Be mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku 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 i 

robót 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. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

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 SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
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Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

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

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego 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 SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i 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 informacji o ich istnieniu zgodnie                            z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt 1  i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, 

uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
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Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                      

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                              

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)               w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                         z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 

określoną jednostkę poprzez tę jednostkę. Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie 

dla każdego etapu robót w szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych 

z wykonaniem niniejszego zadania. 

 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

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. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

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

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                             

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
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Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                    

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                          

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo 

budowlane. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi                          

i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
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ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

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

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

10.2.Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2041). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

 

10.3.Inne dokumenty i instrukcje 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 

10.4. Normy 

Materiały użyte muszą odpowiadać właściwym normom i Aprobatom Technicznym 

PN – EN 206-1:2003 Beton 

PN – EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN – EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN – EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki. 
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PN – 88/B – 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN – B – 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

PN-B-02872 Ochrona przeciwpożarowa budynków: Metoda badania odporności dachów na ogień 

zewnętrzny. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych – wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-8/B-10685 – Stolarka budowlana .Okna i Drzwi. 

10.4.2.Normy 

[1] PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

[2] PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowe.”. 

[3] PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze”. 

[4] PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 

[5] PN-92B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

[6] PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

[7] PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

[8] PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i 

żelbet.. Nazwy i określenia.” 

[9] PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 

[10] PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 

[11] PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 

[12] PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.” 

[13] PN-88/H-74080/04 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C”. 

[14] PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 

[15] PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.” 

[16] PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skraw. i 

odchyłki masy”. 

[17] PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

[18] PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

 

10.5.Normy roboty wykończeniowe 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - wymagania i badania. 

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych budynków - 

minimalne wymagania techniczne. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

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

bezwodnych. 

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

emulsyjnymi 

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 
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3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w 

obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w 

obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 

powierzchni. 

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

nałożonych powłok.  

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 

powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, żeliwa 

do malowania. 

 

 

 

10.6. Normy branżowe i warunki techniczne 

[1] BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.” 

[2] BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 

[3] BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.” 

[4] BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 

[5] BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze”. 

[6] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 

[7] BN-83/8971-06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, 

Os, C, Cs.” 

[8] BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki 

ciśnieniowe. Kręgi betonowe i żelbetowe.” 

[9] ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu 

stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.” 

[10] KB-38.4.3/1/ – 73 Płyty pokrywowe 



23 

 

 [11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 

Warszawa 1994 r. 

  

 

W przypadku braku pełnych wymagań dla materiałów w normach aktualnych, można posłużyć się 

normami wycofanymi i odwrotnie, jeżeli nie są sprzeczne ze sobą co do treści, 

bo takim przypadku normy aktualne należy traktować jako dokumenty nadrzędne. Wszelkie 

wątpliwości dotyczące wymagań normowych należy omówić z Inżynierem Budowy.  
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON S.C’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: poczta@prokon.hub.pl 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-1 - Tynki 

 
Nazwa zamówienia: 

Projekt uaktualnienia dostosowania do 

przepisów p.poż  klatek schodowych w budynku 

pawilonu D w zakresie oddymiania. 

Nazwa obiektu: 
ODDZIAŁ SĄDOWO PSYCHIATRYCZNY  O 

WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU – PAWILON „D’’ 

Adres obiektu budowlanego: 48-140 Branice, ul. Szpitalna 18, 
 dz. Nr 132/46 obręb Branice 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45400000 -1- Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów budowlanych. 

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie. 

 

Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa 
Nathana w Branicach 

 

Adres inwestora 
Ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 
Data opracowania: 26 czerwca 2018                                                                                           
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I  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot tynkarskich przy realizacji projektu  

Projekt uaktualnienia dostosowania do przepisów p.poż  klatek schodowych 
w budynku pawilonu D w zakresie oddymiania. 
 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

• Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych; 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty tynkarskie, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
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II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – O 

„Wymagania ogólne”.  

 

1. Materiały 

 

Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować Monar wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

Piasek 

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711.  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do 

zapraw budowlanych, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 

 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 

1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 

cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 

że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2. Tynk zewnętrzny renowatorski. 

Do wykonania tynków należy zastosować kompletny zestaw materiałów do dociepleń zgodnie z 

odpowiednią dla wybranego systemu Aprobatą Techniczną ITB.  

 

• Siatka z włókna szklanego  
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• Klej - zaprawa klejąca  

• Preparat gruntujący podłoże  

• Preparat wzmacniający podłoże  

• Tynk silikatowy drobnoziarnisty  

 

 

3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robot tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

• są właściwie oznakowane i opakowane 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

• Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych 

mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 

budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

Sprzęt do wykonywania tynków  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego: 

• mieszarki do zapraw, 

• agregatu tynkarskiego, 

• betoniarki wolnospadowej, 

• pompy do zapraw, 

• przenośnych zbiorników na wodę, 

• do malowania : 

• pędzel,  

• wałek,  

• urządzenia do malowania natryskowego. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach 

ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek w 

opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

 

 



28 

 

Transport materiałów 

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi 

środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

1 Wytyczne ogólne. 

Zasady ogólne , które należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków : 

Biała gładź gipsowa do wykonywania wysokiej jakości gładzi na ścianach i sufitach 
Zastosowania 
- Do użycia wewnątrz pomieszczeń. 
- Do wygładzania tynków wewnętrznych cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni 
płyt gipsowo- kartonowych oraz gładkich powierzchni betonowych; 
- Może  być zastosowana na powierzchnie wykonane z elementów gipsowych, ceramicznych, 
silikatowych, betonowych, betonu komórkowego i innych; 
- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem. 
a/  przed  rozpoczęciem  robót  tynkowych  powinny  być  ukończone  wszystkie  roboty  stanu  
surowego  , wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamknięte wszelkie bruzdy . 
 

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 

tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania 

masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

–obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne(np. minimalne przerwy 

technologiczne)oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi 

zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 

stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego 

wykonany jest profil, z  przewidywanym rodzajem tynku, 

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 

narożnikowymi, 

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

 

2.Tynki zwykłe 

 

2.1 Przygotowanie podłoża pod tynki zwykłe: 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
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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 10-proc. roztworem 

szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

2.2 Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100  

sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 

zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 

proporcji 1:1:2. 

 

3. Tynki cienkowarstwowe . 

 

3.1 Wytyczne ogólne. 

Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. 

Aby uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię należy wyznaczyć 

lica powierzchni na powierzchniach zewnętrznych ścian. 

W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań ) Zaprawę narzuca się 

kielniąbądź czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty powinny 

zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać 

łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty 

nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w narożach najlepiej wyrównać za pomocą pac w 

kształcie kątownika z ostrym lub owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje 

się przy zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach 

prowadzących (prowadnicach). 

 

3.2 Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni. 

Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy 

przyjąć zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. 

Przeciętnie należy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zależności od warunków 

cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania 

może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. Należy 

przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym pojemniku aż do 

uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej (i umieszczonych na 

opakowaniu).  

Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2 mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym 
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wyschnięciu (ok. 15-20 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie 

gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać 

go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, 

jeżeli jest za sucha. 

Szpachla nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania. Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi 

zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy między pasmami nie powinny być szersze 

niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej 

wyrównaniu powinna wynosić ok. 2mm. 

 

 

3.3 Przygotowanie do malowania. 

Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego 

chłonne podłoże należy zagruntować preparatem w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 jedno lub 

dwukrotnie. Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą. 

 

3.4 Malowanie tynków. 

Farba akrylowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych 

połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości 

należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania 

(szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. 

Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ składnikami farby 

akrylowej są materiały naturalne możliwe są niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego 

materiały pochodzą z różnych partii (różne charge) 

należy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach. 

 

VI  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

 

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

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. 

 

Badania w czasie odbioru robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny być zgodne z wytycznymi producenta oraz badani powinny być 

wykonywane według poleceń Inżyniera. 

 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-

10100  i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

– przyczepności tynków do podłoża, 

– grubości tynku, 
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– wyglądu powierzchni tynku, 

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy                      i 

akceptowane przez Inżyniera. 

 

Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.            W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub aprobaty technicznej. 

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

wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)ą Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szcze-gólności jej 

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

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

przez Inspektora nadzoru. 
 
Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych jak i pocienionych  powinny w sposób podany w normie PN-70/B- 

10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży i tynków, 

• grubości tynku, 

• odchyleń od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku, 

• zabezpieczeń styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 

• trwałości i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych, 

• przyczepności do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie                 

i zarysowanie, 

• wyglądu powierzchni tynku, 

• kontroli jednolitości barwy tynku zewnętrznego. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym. Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
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kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O  

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

 

Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacja projektowa. 

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm               

w pomieszczeniu, 

• poziomego – nie mogła być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 
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Płaci się za wykonaną i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej określonej 

przez Wykonawcę która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 

• przygotowanie podłoża, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• ew. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• wykonanie tynków, 

• reperacja tynków po dziurach i hakach, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego. 

 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

• 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-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• PN-B-30020:1999 Wapno. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji projektu: 

 Projekt uaktualnienia dostosowania do przepisów p.poż  klatek schodowych 
w budynku pawilonu D w zakresie oddymiania. 

 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

Wykonanie powłoki malarskiej ścian i sufitów; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

Według SST-0 punkt1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych.` 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

• Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 

powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której 

będzie wykonywana powłoka malarska. 

• Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
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rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 

estetycznych pomalowanej powierzchni. 

• Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

• Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcieńczalne, przygotowane na spoiwie 

dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina rozproszonych w wodzie cząsteczek 

polimerów i kopolimerów. 

• Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną 

dla pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych – pomalowana 

nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być stosowane we 

wszystkich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń wilgotnych 

(kuchni, łazienek). 

 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          w 

SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

1. Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia. 

Nie jest dopuszczalne użycie wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody  

zawierającej oleje, tłuszcze organiczne. 

 

2. Mleko wapienne - powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany uzyskanej przez 

rozcieńczenie ciasta wapiennego (1 część) z wodą (3 części), tworząc jednolitą masę bez granulek i 

zanieczyszczeń. 

 

3. Rozcieńczalniki - ciecze stosowane do rozcieńczania i usuwana różnego rodzaju farb. 

 

W zależności od rodzaju farby należy stosować następujące rozcieńczalniki: 

- woda - do farb wapiennych; 

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych; 

- inne rozcieńczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami państwowymi jak i 

zaświadczeniem jakości od producenta i opisem zakresu stosowania. 

 

4. Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie: 

 

4.1 farby emulsyjne  

Na tynkach wewnętrznych można stosować farby emulsyjne na spoiwie z polichlorku winylu lub 

lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach zgodnie z zasadami norm i świadectwami 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania. 

• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania. 

• Wyroby epoksydowe: 

- lakier bitumiczno epoksydowy; 

- emalia epoksydowa chemoodporna szara; 

- emalia epoksydowa chemoodporna biała; 

- gruntoszpachlówka epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97. 
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4.2 farby lateksowe . 

Na tynkach można stosować farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami podanymi 

w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Wymagania dla farb 

 

Farba lateksowa  

Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących, bezrozpuszczalnikowa, bez środków 

zmiękczających, beze misyjna, odporność na środki dezynfekujące. 

Gęstość      - EN ISO 2811 1,2  – 1,4 –1,6 g/cm³  

Zużycie      - EN 13 300   - 7,5 m2/l  

Połysk      - EN 13 300   - głęboki mat  

Odporność na szorowanie na mokro   - EN 13 300   - 1  

Zdolność krycia     - EN 13 300   - 2  

Maksymalny rozmiar ziarna               - EN 13 300   - drobne 

 

5. Środki gruntujące. 

 

Przy malowaniu farbami lateksowymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydło szare, stosowane do 

gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci 

roztworu wodnego 3–5%. 

 

6. Pakowanie i magazynowanie 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – 0 „Wymagania ogólne” 

 

Wykonawca przystępujący do robot malarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak: 

• Szczotki o sztywnym włosiu, 

• Pędzle i wałki, 

• Mieszadła napędzane wiertarka, 

• Agregaty malarskie, 

• Drabiny i rusztowania. 

 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 
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Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

Warunki przystąpienia do robot 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot malarskich należy wyrównać i wygładzić 

powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Bezwzględnie 

należy usunąć wszystkie tłuste plamy. Następnie należy powierzchnię zagruntować. Przy robotach 

malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie 

budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 

Przygotowanie podłoża 

• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 

• gruntowanie podłoża, 

• dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, 

• usunięcie folii zabezpieczającej. 

 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robot poprzedzających,                                     

a w szczególności: 

• po całkowitym zakończeniu robot instalacyjnych, 

• po wykonaniu podłoża pod wykładziny podłogowe, 

• po usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów. 

Pierwsze malowanie należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 16 godzinach od nałożenia gruntu 

– chyba że instrukcja producenta dopuszcza wcześniejsze malowanie. 

 

Drugie malowanie można wykonać, po dokładnym wyschnięciu pierwszej warstwy oraz 

wykonaniu następujących robot w pomieszczeniach: 

- po białym montażu, 

- po ułożeniu posadzek. 

 

Ogólne wytyczne odnośnie przygotowania podłoża i wykonania robot malarskich. 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Przy 

wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 

temperatura pow. 30° C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio 

przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys,  

spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych  

pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy. 

 

Malowanie farbami emulsyjnymi: 

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże 
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przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka 

dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed 

całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do pierwszego malowania 

farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą            o 

lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny 

być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. Zbyt 

niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu 

należy wietrzyć 1-2 dni. 

 

Malowanie farbami lateksowymi: 

Powierzchnie ścian wyrównać i wykończyć masą gipsową zbrojona włóknem. 

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosować gotowe grunty wybranego 

producenta farb.  

Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Badania w czasie wykonywania robot 

Częstotliwość oraz zakres badań robot malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 Roboty 

malarskie budowlane. W szczególności powinno być oceniane: 

• utrwalenie zagruntowanych powierzchni, 

• nasiąkliwość, 

• wsiąkliwość, 

• wyschnięcia, 

• przyczepność, 

• wygląd zewnętrzny powłok malarskich. 

 

Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inżyniera. Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać 

nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na 

wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej powłoki malarskiej. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: -

 dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, -protokół odbioru 

poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokół odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

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

w dokumentacji projektowej. 

 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Normy 

• PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport. 

• PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

• PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styren owe. 

• PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

• PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i 

aikidowe. 

• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

•  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON S.C’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: poczta@prokon.hub.pl 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-3- Okładziny 

 
Nazwa zamówienia: 

Projekt uaktualnienia dostosowania do 
przepisów p.poż  klatek schodowych w 

budynku pawilonu D w zakresie oddymiania. 

Nazwa obiektu: ODDZIAŁ SĄDOWO PSYCHIATRYCZNY  O 
WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU – 

PAWILON „D’’ 
Adres obiektu budowlanego: 48-140 Branice, ul. Szpitalna 18, 

 dz. Nr 132/46 obręb Branice 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45400000-1- Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów budowlanych. 

Kod CPV 45431000-7 Kładzenie płytek. 

 

Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa 
Nathana w Branicach 

 

Adres inwestora 
Ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 
Data opracowania: 26 czerwca 2018                                                                                           
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot okładzinowych przy realizacji projektu  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAWILONU D W ZESPOLE SZPITALNYM W 

BRANICACH 

 

 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

• Wykonanie okładziny schodów płytkami ceramicznymi; 

• Zabudowy instalacji z płyt GK; 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty okładzinowej, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

Płyta GKBI - płyta impregnowana złożona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obłożonego 

impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym poziomie 

wilgotności względnej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. łazienki, kuchnie. 
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Płyta GKF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna szklanego, 

przeznaczona   do   pomieszczeń   o  podwyższonych   wymaganiach   ognioodporności,   w   

których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 

Płyta GK - płyta z rdzenia gipsowego obłożonego kartonem, przeznaczona do pomieszczeń 

suchych. 

 Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić  

żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

 Konstrukcja nośna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych  

(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile  

nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, 

klipsy, łączniki) . 

 Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do  

elektów konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność  

geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy  

konstrukcyjne budynku/budowli. 

 Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności 

od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany 

z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających.  

 Płyta granitowa - płaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru uzgodnionego z 

inwestorem o nominalnej grubości 30mm uzyskany w wyniku cięcia .  

 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – O 

„Wymagania ogólne”.  

 

1. Materiały 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych  z płytek ceramicznych i 

gresowych powinny mieć: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót . 

 

 

1.1 Rodzaje materiałów 

 

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 

spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie 

(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 

uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 

Dla zastosowanych materiałów okładzinowych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 

 

1.2 Woda (PN-EN 1008:2004).  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub  jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

  

1.3 Piasek (PN-EN 13139:2003).  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w  

szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

  

1.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.  

Materiał ogólnie dostępny na rynku o właściwościach określonych normowo.  

  

1.5 Masa zalewowa do dylatacji wg BN-74/6771-04.  

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu 

lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków  uszlachetniających (kauczuk lub pak 

tłuszczowy).  

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  

Zastosowanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  

  

1.6 Płytki posadzkowe z gresu i gres porcelanowy ścienny  szkliwiony.  

Parametry płytek zgodne z opisem producenta , miejsce ułożenia: według projektu. 

 

1) Właściwości płytek posadzkowych: gres  

- barwa: wg wzorca producenta  

- nasiąkliwość (ISO 10545-3) 0,5% - 1%;  

- wytrzymałość na zginania (ISO 10545-4) min 35 MPa;  

- siła łamiąca (ISO 10545-4) min 1.300N;  

- wsp. tarcia kinetycznego (BN 86/6781-02) min 0,24;  

- skuteczność antypoślizgowa ( DIN 51130) w granicach R9; (schody min R9)  

- kolor do uzgodnienia z użytkownikiem;  

- ścieralność w klasie IV  

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 bez widocznych uszkodzeń.  

Płytki o wymiarach 40 x 40 cm, (lub 30 x 30) nie szkliwione,  

Zastosowane płytki muszą być odporne na działanie środków domowego użytku,  

odporne na podstawowe czynniki chemiczne (kwasoodporne i ługoodporne).  
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2) Właściwości płytek ściennych: gres szkliwiony. 

- barwa: wg wzorca producenta  

- nasiąkliwość (ISO 10545-3) 0,5% - 1%;  

- wytrzymałość na zginania (ISO 10545-4) min 35 MPa;  

- siła łamiąca (ISO 10545-4) min 1.300N;  

- wsp. tarcia kinetycznego (BN 86/6781-02) min 0,24;  

- skuteczność antypoślizgowa ( DIN 51130) w granicach R9; (schody min R9)  

- kolor do uzgodnienia z użytkownikiem;  

- ścieralność w klasie III  

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 bez widocznych uszkodzeń.  

Płytki o wymiarach 40 x 40 cm, (lub 30 x 30) nie szkliwione,  

Zastosowane płytki muszą być odporne na działanie środków domowego użytku,  

odporne na podstawowe czynniki chemiczne (kwasoodporne i ługoodporne).  

 

2. Płyty GK 

Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonych  w  normie  PN- B-

79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych: 

 

2.1 Materiał do wykonania zabudowy systemie GK 

- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW  

- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 

- profile nośne  CD 

- profile UD 

- woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

- klej  gipsowy  do  przymocowywania  płyt  do  ścian  -  do  przymocowywania  płyt  

gipsowo- kartonowych stosować kleje gipsowe polecone przez producenta płyt. 

 

2.2 Materiały pomocnicze: 

- narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej, 

- taśmy uszczelniające, 

- wkręty do płyt gipsowych, 

-    kołki, 

-    gips budowlany, 

-    gips szpachlowy, 

-  taśmy połączeniowe . 

 

2.3 Pakowanie i magazynowanie: 

Płyty  powinny   być   pakowane   w   formie   stosów,   układanych   poziomo   na   kilku   

podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów 

jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na  równym  i  

mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 

drugi. 
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3. Płyty rastrowe: 

-Płyty rastrowe o wymiarach 60x60cm; 

-Ruszt według wybranego systemu sufitów podwieszanych; 

-Wieszaki oraz pozostałe elementy konstrukcji wybranego systemu sufitów podwieszanych; 

 

3.1 Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszonych: 

 

Poz. Właściwości Wymagania Metody badań 

1 Wygląd Powierzchnie równe, o 

jednorodnej barwie i fakturze, 

bez plam i pęcherzy, 

powierzchnia licowa oklejona 

wełną z włókna szklanego i 

pokryta farbą. 

Oględziny wizualne. 

2 Dopuszczalne wady 

kształtu: 

- płaskości , mm  

- prostokątności, mm 

 

 

<= 1 

<= 1 na długości 1000mm 

PN-EN 825:1998 

PN-EN 824:1998 

3 Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów nominalnych 

oraz grubości płyt. mm:  

- długości  

- szerokości  

- grubości 

 

 

 

2,0  

1,0  

1,0  

PN-EN 822: 1998  

PN-EN 822:1998  

PN-EN 822:1998  

4 Gęstość pozorna rdzenia 

z wełny mineralnej, 

kg/m3 

Wg tab. Pkt 1 - 3 PN-EN 1602:1999 

5 Sorpcja i desorpcja pary 

wodnej, % wagowo: 

- sorpcja pary wodnej po 

24h przechowywania 

próbek w powietrzu o 

temp. +350C i 

wilgotności względnej 

98%  

- desorpcja pary wodnej 

po 24 h przechowywania 

próbek w powietrzu o 

temp.+230C i wilgotności  

względnej ;50%  

 

 

<= 5.0  

 

 

 

 

>=0.5  

Badanie sorpcji wilgoci 

polega a ustaleniu masy 

pary wodnej wchłoniętej 

przez próbki, 

przechowywane przez 2, 4 i 

24 h. w temperaturze +35 :2 

0C i wilgotności względnej 

powietrza 98 (+2/- 5)% -

według p. 2, w stosunku do 

masy próbek w stanie 

suchym wysuszonych do 

stałej masy). Badanie 

desorpcji wilgoci płyt 

polega na ustaleniu masy 

pary wodnej wydzielonej 

przez próbki jw. (po badaniu 

sorpcji wilgoci) w ciągu 24 

h i 48 h, w warunkach 

laboratoryjnych 

(temperatura +220C i 
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wilgotność względna 

powietrza 50%). w stosunku 

do masy próbek w stanie 

zawilgoconym. Badania 

należy wykonywać na 

próbkach o wymiarach 100 

mm x 100 mm x grubość 

płyty, wysuszonych do wagi 

stałej w temperaturze+350C. 

Próbki należy mierzyć z 

dokładnością do 0.1 mm i 

ważyć z dokładnością do 

0.01 g Sorpcję i desorpcję 

pary wodnej należy obliczać 

w procentach wagowo z 

dokładnością do 0,01 %. 

6 Stabilność wymiarowa, 

%. po 48 h w temp+350C 

i wilgotności 

<= 1.0 PN-EN 1604+AC:1999  

7 Stężenie naturalnych  

pierwiastków 

promieniotwórczych  

-współczynnik f1  

-współczynnik f2 Bq/kg 

<=1,0  Instrukcja ITB Nr 234/95  

8 Strumień emisji  

- fenolu  

- formaldehydu 

 

<=20  

<=50  

Sprawdzenie emisji fenolu 

należy wykonywać 

oznaczając pary 

wydzielające się z wyrobu, 

metodą chromatografii 

gazowej z wzbogaceniem 

próbki. Badanie emisji 

formaldehydu polega na 

wydzieleniu formaldehydu z 

próbki powietrza pobranej 

metodą  absorpcji w wodzie 

destylowanej. Stężenie 

formaldehydu w próbce 

wody oznacza się metodą 

kolorymetryczną 

(powstawanie  barwnego 

produktu reakcji 

formaldehydu z rozaniliną 

siarczanem sodowym).  

9 Klasyfikacja ogniowa w  

zakresie i niepalne  

niepalności na podstawie  

badań ciepła spalania i 

niepalności  

niepalne  UA GS V11.07/2001  

PN-EN ISO 1716:2002  

PN-93/B-02862  
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4. Płyt wielkoformatowe cementowe. 

Płyty powinny być zgodne następującymi normami, 

 Proces produkcyjny: 

 - System zarządzania jakością ISO 9001:2008 

-System zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 

-Deklaracja zgodności CE 

-Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych (CPD 89/106/EU) 

-Wyprodukowane zgodnie z normą europejską PN-EN 494 

-Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD-CEM-2012111-E A2-S1, d0 ogniowa według EN 

13501-1 

- Atest Higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higien 

5. Tarkett  

Tarkett antystatyczny kwaso i chemoodporny, o parametrach : 

Antypoślizgowość R9, odporność chemiczna nie gorsza niż ISO 26987,właściwości 

antystatyczne nie gorsze niż EN1815 i 1081,klasyfikacja obiektowa 34(bardzo intensywne 

nasilenie ruchu). 

 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

1. Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia , 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, mieszadła koszyczkowe napędzane  

- wiertarką elektryczną  

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

2. Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej sufitów rastrowych: 

-elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 

konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów); 

- nożyce do drutów; 

-narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego; 

-nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne); 

-podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia); 

-narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i stopnia 

komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe); 
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-linki murarskie. 

 

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 

się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie 

musi być w pomieszczeniach zamkniętych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

1.Montarz okładzin. 

 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone; 

wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty okładzinowe  należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane okładziny  należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 

 

1.2. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być montowane bezpośrednio do ściany z bloczków  z betonu 

komórkowego natomiast ściany z pustaków ceramicznych  powinny być wyrównane przez 

otynkowanie tynkiem cementowym lub mocnym tynkiem cementowo-wapiennym. 

 

Do układania płytek ceramicznych na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku.  

 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z brudu.  

 

Podkład na ścianach z pustaków ceramicznych należy wykonać jako tynk dwuwarstwowy 

wykonany z obrzutki( cementowa marki 8) i narzutu (cementowo-wapienny marki 5).  
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Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości 2-5 

mm. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastąpić 

w ciągu 15 min. Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć o 10-15 mm. po powierzchni 

powleczonej klejem do pozycji jaką ma zająć płytka w układanej warstwie. Przesunięcie to nie 

powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu.  

 

Płytki należy układać ze spoiną gr. 2 -3 mm. stosując specjalne krzyżyki z tworzywa sztucznego. 

Układanie rozpocząć od dołu do góry.  

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie może być 

większe niż 2 mm na metr, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie może być 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju należy natychmiast usunąć.  

W narożnikach wypukłych montować listwy narożnikowe z tworzywa sztucznego w kolorze 

białym. 

 

2.Montowanie zabudowy GK. 

2.1. Ogólne wymagania dla montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach 

żelbetowych i murowanych w (SST – 0) „Wymagania ogólne” pkt.5 

 

2.2.Warunki przystąpienia do robót  

–Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

–Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin 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 

+5°C pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C,  a  wilgotność  

względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

–Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

2.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach żelbetowych i murowanych 

-Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/ 

B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

-Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. 

-Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, 

są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

-Przygotowanie podłoża: 

a)podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 

b)stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 

c)przed  przystąpieniem  do  montażu  płyt,  podłoże  skropić  obficie  wodą,  zbyt  suche  podłoże, 

szybko   odciąga   wodę   z   placków   gipsowych,   powoduje   przedwczesne   ich   stwardnienie 

i odpadanie, 

d)dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 
 
2.4.Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na 
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swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. 

Niwelacji powierzchni  ściany  dokonuje  się  przez  zamocowanie  na  niej  gipsowych  marek  

kontrolnych, 
 
 

w rozstawach  wynikających  z  szerokości  zastosowanych  płyt.  Marki  winny  mieć  średnicę  

od  10 do 15 cm . Dopiero po związaniu marek gipsowych  i powtórnym sprawdzeniu lica 

ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 

Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm 

. 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 

Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych 

marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie 

skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując 

gumowym młotkiem 

przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 

mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej 

zamontowaną płytą. 

Można    też    stosować    metodę    nakładania    placków    gipsowych    na    ścianę.    

Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować 

płytą z naniesionym na nią zaczynem. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. 

Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego 

zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 
 
2.5.Klejenie płyt na styk do podłoża 

W  przypadku,  gdy  płaszczyzny  ścian  przeznaczonych  do  obłożenia  są  równe,  o  

odchyłce do ok. 3 mm/mb,  można  zastosować  metodę  klejenia  płyt  na  cienkiej  warstwie  

kleju  gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 4.5.1.3., na ułożoną licem do podłogi płytę 

nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z 

zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy 

użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne 

rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

 

3. Montaż sufitów podwieszanych rastrowych. 

 

1. Zalecenia ogólne ; 

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 

ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. 

Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów używać farby do malowania brzegów firmy 

zalecanej przez producenta systemu. 

 

2.Wskazówki montażowe; 

2.1 Konstrukcja nośna. 

Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a 

tam gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce 

zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub inne 

konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w 

rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm. na 
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odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami p nośnymi powinny 

być na przemian ległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być 

zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. 

Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm. 

Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać 2 ciężar instalacji i dodatkowych 

akcesoriów montowanych F zarówno nad jak i podwieszonych pod konstrukcją sufitu. 

• Siatka modularna 600x600 mm 

Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) 

równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o 

długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. 

  

3. Montaż płyt. 

Montaż rozpoczynamy w narożniku od zaznaczenia przy pomocy poziomicy linii o długości 

ok.1.5m. Pierwsza płyta powinna być ułożona dokładnie wzdłuż linii, a w przypadku wiekszej 

ilości rzędów płyt w budynkach szerokich należy dodatkowo oznaczyć zarówno poziome jak i 

pionowe linie w celu zapewnienia równego rozłożenia płyt na suficie. W przypadku trwałych, 

suchych i wolnych od tłuszczy sufitów, płyty przyklejone są punktowo do podłoża pianką 

poliuretanową i mocowane dodatkowo przez całą grubość płyty kołkami szybkiego montażu z 

kapturkami osłonowymi. Krótkie płyty mogą być mocowane dodatkowo przy pomocy łączników 

typu "Z" wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej oraz kołków szybkiego montażu z 

kapturkami maskującymi. W tym przypadku końce płyt mocowane są mechanicznie kołkami przez 

całą grubość płyty. Łączenie płyt następuje poprzez użycie listwy łączeniowej DB o przekroju litery 

"H" wykonanej z PCV uszczelnionej od wewnątrz silikonem. W celu zapewnienia 100% 

wodoszczelności systemu również kryzę kołka mocujacego płytę do podłoża uszczelnić cienką 

warstwą silikonu. Wszelkiego rodzaju otwory w płytach wykonywane są wycinarką elektryczną lub 

szlifierką kątową. Miejsca cięcia powinny być zabezpieczone uszczelniaczem poliuretanowym w 

celu zapewnienia wodoszczelności podczas późniejszej eksploatacji. Na wszystkie naroża 

zewnętrzne, wewnętrzne należy zamontować profile wykończeniowe. 

 

4. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości:  

Odkurzanie, używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. 

Ścieranie na mokro: ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, 

nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi 

-współczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1.100.) 

  Czyszczenie pianą: nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. Następnie 

delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką. 

 

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i 

jego pochodnych w przypadku sufitów rastrowych, systemowych,nie GMP. 

 

Podstawowe zasady eksploatacji: 

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty 

wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. 

Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej 

sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszonego. 

 

4. Wykonanie okładzin z płyt cementowych: 

 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C i  
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temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie  

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i  

odcieni oraz rozplanować sposób układania płyt granitowych. Położenie płyt należy rozplanować  

uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płyty powinny być  

rozmieszczone symetrycznie. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płyt.  

Okładzinę z płyt należy wykonywać na stelażu według wybranego systemu.  

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

W szczególności powinna być oceniana: 

-równość powierzchni , 

-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

-wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

-wilgotność i nasiąkliwość, 

-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

- kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robót obejmuje dla sufitów podwieszonych 

z płyt gipsowo – kartonowych: 

-kontrolę elementów składowych w tym: wieszaków zgodnie z nośnością i rozpiętością   punktów 

montażowych, jakości użytych materiałów rusztu stropu podwieszonego, rodzaju użytych 

elementów łącznikowych, 

-kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej sufitów podwieszonych, 

-kontrolę rozstawu wieszaków nośnych, 

-kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 

-kontrolę wykonania sufitu podwieszonego z płyt GK 

-kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 

-kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

 

VIII  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, - protokóły 

odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Wymagania  przy  odbiorze  G K  określa  norma  PN-72/B-10122.  „Roboty  okładzinowe.  

Suche  tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

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

w dokumentacji projektowej. 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 1008:2004   Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości    i 

znakowanie. 

• PN-EN87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

• PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

Grupa B III. 

• PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej . Grupa B l. 

• PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  

Grupa B II a. 

• PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

Grupa B II b. 

• PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej Grupa 
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A  

• PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

GrupaAlla.Cz.1. 

• PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  

• Grupa A II a. Cz. 2. 

• PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

•  Grupa A II b. Cz. 1. 

• PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  

• Grupa A II b. Cz. 2. 

• PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

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

• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów    i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

• PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

• porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

• PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

i siły łamiącej. 

• PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

• PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 

• PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.. 

• PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

• PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

• PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

• PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PNEN 

• ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

• PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowi i 

kadmu. 

• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

• PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

• PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

• PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

• PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 

• PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie. 

• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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• PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła 

spalania 

• PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne wskaźnik pochłaniania 

dźwięku 

• PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowe 

• PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

stabilności wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych  warunkach 

• PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie długości i 

szerokości 

• PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 

• PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie prostokątności 

• PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 

• PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności 

• materiałów budowlanych. 

 

 Inne dokumenty i instrukcje 

• Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Tynkowanie.  Kod  

CPV 

• 45410000-4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB 

Promocja –2005 r. 

• Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 

• Aprobaty Techniczne. 

• AT-15-3485/2003 Warszawa 2003 Aprobata Techniczna ITS .Dźwiękochłonne płyty 

Rockfon do sufitów podwieszonych -ITS 

• UA GS V11.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów 

wielowarstwowych w zakresie niepalności. 
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Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowo-Konserwatorska ‘PROKON S.C’ 

Suchy Bór 45-053 ul. Kasztanowa 15 

Fax (077) 4219784, tel. 0 601921008 e-mail: poczta@prokon.hub.pl 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-4 - Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 

 

 
Nazwa zamówienia: 

Projekt uaktualnienia dostosowania do 
przepisów p.poż  klatek schodowych w 

budynku pawilonu D w zakresie oddymiania. 

Nazwa obiektu: ODDZIAŁ SĄDOWO PSYCHIATRYCZNY  O 
WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU – 

PAWILON „D’’ 
Adres obiektu budowlanego: 48-140 Branice, ul. Szpitalna 18, 

 dz. Nr 132/46 obręb Branice 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Dział: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 

Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 

budowlanej. 

Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa 
Nathana w Branicach 

 

Adres inwestora 
Ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Sabina Kalina 
Data opracowania: 26 czerwca 2018                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

I CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji projektu  

 Projekt uaktualnienia dostosowania do przepisów p.poż  klatek schodowych 
w budynku pawilonu D w zakresie oddymiania. 

 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

• montaż dwóch okien oddymiających typu FAKRO 114x118[cm], powierzchnia 

czynna 0,67 m2; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty w zakresie stolarki budowlanej, które występują 

przy realizacji umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

• Ościeże - wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego 

• Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów , przeznaczone 

do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 
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• Ościeżnica - rama , w której osadza sie skrzydła okienne lub drzwiowe – inaczej futryna 

• Drzwi - otwierana przegroda w ścianie budowli służąca celom komunikacyjnym 

• Skrzydło drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w ościeżnicy tak, by można ja było 

otworzyć i zamknąć. W zależności od osadzania zawiasów wyróżnia sie skrzydła lewe i 

prawe. 

• Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki 

służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej 

użytkowaniem. 

 

Wymagania ogólne. 

Stolarka okienna powinna posiadać: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN; 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

• Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich; 

• Ma posiadać atest higieniczny dopuszczający do zastosowania w budynkach użyteczności 

publicznej; 

• Ma posiadać orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 

Zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, że wykonany profil jest z materiału trudno zapalnego 

lub niezapalnego; 

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Materiały stosowane 

do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W 

szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartymw katalogach i instrukcjach 

producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. 

Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 

konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w w/w warunkach technicznych i dokumentacji 

budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu 

robót. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby należy układać w 

jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych 

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby 

k=1,1 [W/m2*K]; 

• Mocowanie okien i drzwi zgodnie z atestem ITB; 

• Kolor stolarki zgodnie z ustaleniami z inwestorem; 

• Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          w 

SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

Wbudować należy stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami. 

Stolarka drzwiowa dwuskrzydłowa i jednoskrzydłowa została zaprojektowana o szerokości 

otwarciu jednego skrzydła min. 0,90 m w świetle. 
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Okucia budowlane, wyposażenie okien: 

A - dla okien: 

- zawiasy, 

- klamki, 

- zamki antywłamaniowe. 
 
 

Uszczelki 

Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego spełniającego 

wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. 

 

Pianka poliuretanowa – jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu, 

 

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz, 

 

Zaprawa cementowo - wapienna do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko 

wiążącą, 

 

Pozostałe materiały: 

• Benzyna, 

• Dyble stalowe, 

• Wsporniki do montażu okien (okno w licu ściany). 

• Gips budowlany szpachlowy, 

• Gwoździe stolarskie, 

• Kotwy stalowe, 

• Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych, 

• Nawiewnik higrosterowany z wkładkami akustycznymi "aereco" lub równoważny, 

• Papier ścierny w arkuszach, 

• Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewnej, 

• Ćwierćwałki. 

 

Składowanie okien i drzwi 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Okna należy składować wg Instrukcji producenta. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Sprzęt do wykonywania robót. 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Transport materiałów i sprzętu. 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                          

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość                          

i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” . 

 

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo 

wykonane i mają proste kąty. Stosować tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne atesty 

stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe.  

 

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

– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

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

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną; 

 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 14351- 1:2006 

Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez 

właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności: 

• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 

• wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą 

• silikonowanie złączy 

• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

• osadzenie skrzydeł drzwiowych. 

 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

Przed rozpoczęciem robot należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 

bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną stolarkę okienną należy sprawdzić w pionie                     

i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Zamocowane okna należy uszczelnić pod względem 

termicznym. Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 
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pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie  i 

zamontowania na budowie. 

 

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni, lakierowanego i anodowanego aluminium z 

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku 

konieczności wykonania robot wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 

aluminiowych należy na czas robot zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. Między powierzchnią 

profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą 

po zakończeniu robot wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do 

bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy 

stosować warstwę izolacji. Wyjątek stanowi zwierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 

35 urn. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 

 

Stolarkę okienną i drzwiową można uznać za prawidłowo wykonaną jeżeli: 

• Podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego, działania 

wiatru i inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna. 

• Luz między stolarką a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów stolarki, jakie 

zachodzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV i aluminium) lub wilgotności 

(pęcznienie drewna), oraz umożliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wpływem 

ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciążeń i temperatur lub nierównomiernego 

osiadania 

• Wypełnienie luzu miedzy oknem a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, 

izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie (nie niższym niż wymagana dla okien) a 

izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą 

wodną. 

• Woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna lub drzwi 

wejściowych poza lico zewnętrzne ściany. 

• Zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna lub 

drzwi. Wymiary otworów powinny być odpowiednio większe od wymiarów stolarki w celu 

swobodnego wstawienia ościeżnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających i 

ustawienie w pionie. 

• W przypadku jasnych kolorów  minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 

• 10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 

• 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 

• 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 

 

W przypadku ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania słonecznego) 

luzy powinny być zwiększone o 5 mm. 

 

Luz na wbudowanie należy wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej 

izolacyjności termicznej i akustycznej. Materiał uszczelniający powinien być elastyczny w 

granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypełnienie szczeliny powinno być możliwie 

pełne w kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na obwodzie stolarki. 

 

 

 

Osadzenie parapetów wewnętrznych. 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 

pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów              
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o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione                    

w odległości nie większe niż 1,0m. 

Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia   i 

osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie 

parapetów mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu 

parapetu należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić 

silikonem. Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlano-montażowych. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 

specyfikacji. 

Przy odbiorze robót sprawdzane będzie: 

• Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń z murem, 

• Zamknięte skrzydła okienne nie powinny wykazywać żadnych luzów przy poruszaniu za 

klamkę, 

• Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. 

 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 

wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę 

jakości prowadzonych przez siebie robot, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola 

jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady 

prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B- 10085. 

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami 

podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek 

obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

Jednostką obmiarowa jest m2. wykonanej  stolarki. 
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VIII  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Podstawa odbioru. 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac 

ujętych w przedmiarze robót i ze specyfikacja techniczną. 

 

Przedmiot odbioru. 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających                          

i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

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 tego dokonuje inspektor nadzoru. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

Płaci się za wykonaną i odebrana ilość m2 powierzchni stolarki według ceny jednostkowej 

określonej przez Wykonawcę która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• przygotowanie podłoża, 

• Montaż ościeżnicy i ościeży, 

• Zamocowanie skrzydła okiennego, 

• Obróbka ościeży , 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego. 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)                          

z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.               

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

• Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu                              

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

• Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 

1256 z 2002 r.), 

• Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126 z 2003 r.) 
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• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych). 

• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

• PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

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

• PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia. 

• PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia. 

• Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


