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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
0.0. INFORMACJE WSTĘPNE. 
0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą – Remont 
pokoi hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego „Syrena” 
 Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót 
przewidywanych do wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
0.2. Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 
- ogólną charakterystykę obiektu , 
- inwentaryzację budowlaną obiektu, 
- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 
technologicznej ich realizacji 
- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) 
 
1.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 
 
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 
Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy SYRENA jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia 
nadał następującą nazwę: Remont pokoi hotelowych w budynku E  
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
W zakres remontu wchodzą: 
1) Roboty przygotowawcze obejmujące roboty rozbiórkowe : 
 - demontaż całego wyposażenia pokojów i wyniesienie w określone przez inwestora miejsce 
(szafy, biurka, odboje, telewizory itp. oraz wymieniane drzwi łazienkowe), 
 - demontaż skrzydeł drzwiowych pokojowych (wewnętrznych) 
 - zerwanie starej wykładziny, 
 - przygotowanie podłoża pod położenie wykładziny  
 - wykonanie bruzd w ścianach w celu przesunięcia gniazd RTV, telefonicznych i sieciowych 
230V 
 - osadzenie puszek elektrycznych 
 - demontaż lamp kinkietowych (przełożenie) 
 - wybicie ścianek wnękowych   
 - wywiezienie gruzu 
2) Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące: 
 - wykonanie naprawy ścian (gipsowanie, tapetowanie), 
 - podłączenie gniazd RTV, telefonicznych i sieciowych 230V z zawieszeniem telewizorów 

- osadzenie stolarki drzwiowej pokojowej 
 - położenie wykładziny, 
 - malowanie ścian i sufitów pokojowych 
 - malowanie sufitów łazienkowych 
 - malowanie ościeżnic 
 
 
 



 

 

 
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy  
b) zabezpieczenie dróg dojazdowych i chodników na terenie należy do obowiązku Wykonawcy, 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
1.4.1. Lokalizacja. 
Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy „Syrena” mieści się w Mielnie przy ulicy Piastów 10 
1.4.2. Zagospodarowanie terenu. 
Na ogrodzonym terenie znajdują się trzy budynki hotelowe, budynek administracyjny, garaże i wiata 
oraz plac zabaw dla dzieci pośród zieleni niskiej i wysokiej. Wejście główne znajduje się od strony 
ulicy Piastów, od ulicy Cichej znajdują się dwie bramy przesuwne oraz furtka.    
1.4.3. Dane ogólne : 
Budynek hotelowy w którym wykonywane będą prace remontowe jest budynkiem wolnostojącym, 
czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o ścianach murowanych, stropach żelbetowych 
prefabrykowanych i monolitycznych, pokrycie dachu papa na betonie, schody żelbetowe. Na parterze 
zlokalizowano stołówkę z zapleczem kuchennym, salę konferencyjną oraz recepcję. Na pierwszym 
piętrze znajdują się pokoje mieszkalne, na drugim piętrze zlokalizowane są sale rehabilitacyjne oraz 
pokoje mieszkalne, na ostatniej kondygnacji zlokalizowany jest basen wraz z pokojami do rehabilitacji. 
Na najniższej kondygnacji zlokalizowano kotłownię gazową.  
 
2.0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia) 
W.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z remontem pokojów hotelowych w budynku E Ośrodka Rehabilitacyjno 
Wypoczynkowego Syrena w Mielnie. 
1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w: 
- obowiązujących PN, 
- przepisach prawa budowlanego, 
- atestach, 
- świadectwach dopuszczenia, 
- aprobatach technicznych, 
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, 
- literaturze technicznej. 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1.4.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
1.4.2. Budynek – 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. 
1.4.3. Budowla – 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, nadziemne 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. 
1.4.4. Obiekt 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. 
1.4.5. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.6. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.7. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.8. Urządzenia budowlane – 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. 
1.4.9. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.10.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 dziennik montażu. 
1.4.11. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.12. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.13.Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu 
1.4.14.Wyrób budowlany – 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 wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.15.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.16.Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.17.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 08 
lutego 1995 roku poz.48, rozdział 2). 



 

 

 
1.4.18.Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 
1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych wyrobów nie ustalono polskich norm. 
1.4.19.Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
1.4.20.Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.21.Inżynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 
1994 roku Prawo Budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora). 
1.4.22.Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.24. Inspektor - nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.25.Kosztorys ślepy - wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości 
tych robót (przedmiar). 
1.4.27. Specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej oraz 
wszelkie zmiany tego dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub 
przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
1.4.28. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą oddzielną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno – budowlanych. 
1.4.29. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez 
Inżyniera. 
1.4.30. Polecenie inżyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są 
niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. 
1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 
- dokumentację projektową, 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
1.5.2. Obowiązki Wykonawcy. 
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i 
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów 
i poziomów odniesienia. 
1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program 
realizacji robót. 
1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że 



 

 

wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ważności: 
1. Kosztorys 
2. Specyfikacja Techniczna 
3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Inwestor – Wykonawca robót 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość 
docelową, od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W 
przypadku, gdy materiały i wykonane elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy będą 
rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi. 
1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym 
stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac 
budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu 
i zanieczyszczeń. 
1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca : 
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic 
Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. 
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : 
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców. 
1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru, 
- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim. 
1.5.2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od 
przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 
1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w 
tym: 
- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 
- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako 
rezultat niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy. 
1.5.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 
1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do 
czasu dalszych decyzji. 
1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie 
personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
1.5.2.13. 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. 



 

 

1.5.2.14. 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, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 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. MATERIAŁY. 
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 badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 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.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. 
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. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, 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 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 akceptację 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. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu 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, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 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. 
5.1. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i 
zabezpieczenia następujących dokumentów budowy : 
- księgi obmiarów, 
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 
- protokołów odbioru robót. 
- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania, 
- protokoły przekazania placu (terenu) budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez 
Wykonawcę i Inwestora. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego 
 
 
 
 



 

 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), robót w którym przedstawia się zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z projektem. 
Projekt ,organizacji robót powinien zawierać : 
- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz 
opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i 
cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 
- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy : 
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują 
zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być 
zapewniona rytmiczność robót, 
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli 
zrealizować je w sposób płynny. 
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami 
(aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 
6.2. Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i urządzenia do 
pobierania próbek, badań materiałów i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier może żądać od wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom 
wykonywania robót jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach, 
normach i normatywach. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do wykonania danego elementu robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 



 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
wykonawca będzie przeprowadzać badania dodatkowe tych materiałów, które budzą wątpliwość 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 pokryje Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych stosować można wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i terminie 
dokonywanego pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę 
będzie oceniać zgodność materiałów i elementów robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub 
dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz koszty pobierania 
próbek zostaną poniesione 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 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 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. Koszty badań kontrolnych. 
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. 
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W 
przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 
 



 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 
Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
7.1. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora. 
8.1. Podział odbiorów. 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.1.2. Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element 
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 
8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, 
wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 
dokumenty : 
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych 
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, 
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są 
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny 
podczas dokonywania odbioru. 
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane 
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 
8.4. Zgłoszenie do odbioru. 
Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru  
8.5. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 
8.3. i na ocenie wizualnej. 
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 



 

 

8.6. Potrącenia. 
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 
 
8.7. Wyłączenie robót z odbioru. 
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i 
ST:. to wyłącza te roboty z odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 
1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, 
Nr 129, poz.1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718)) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. 
zmianami) 
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r 
poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi 
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami 
wykonawczymi 
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004 
 
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
B.01.00.00. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 
 - demontaż całego wyposażenia pokojów i wyniesienie w określone przez inwestora miejsce  
 - demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych (pokojowych) i wyniesienie w określone przez 
               inwestora miejsce 
 - zerwanie starej wykładziny 
 - przygotowanie podłoża pod położenie wykładziny  
 - wykonanie bruzd w ścianach w celu przesunięcia gniazd RTV i sieciowych 230V 
 - demontaż lamp kinkietowych (przełożenie wskazane przez inwestora)  
 - wyburzenie ścianek wnękowych (pokoje E5, E6, E7, E106, E107) 
 - wywiezienie gruzu 
 
 
 



 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i ich zgodność ze ST i poleceniami 
Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie lub za pomocą dowolnego sprzętu.. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu 
materiału wskaże Inwestor. 
5. WYKONANIE ROBOT. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty rozbiórkowe. 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty wykonać w miejscach ustalonych z Inwestorem. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2.1. Obiekty kubaturowe 
- demontaż stolarki drzwiowej, 
- gruz należy wywieźć na wysypisko z opłatą za składowanie. 
5.2.2. Obiekty powierzchniowe 
- usuniecie starych powłok malarskich, ścian i sufitów, mycie elementów ściennych, 
- oczyszczenie istniejących posadzek, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości polega na: 
sprawdzeniu kompletności wykonania 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego 
wykorzystania dokonać na budowie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 



 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Nie występują. 
 
B.02.00.00. TYNKI, DETALE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 
naprawy i odbioru tynków wewnętrznych,  tapetowania naprawczego. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac 
wg poniższego: 
- szpachlowanie ścian,   
- wykonanie gładzi gipsowych, 
- tapetowanie naprawcze 
- montaż listew narożnych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Tynk gipsowy(gładź gipsowa) – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub 
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, 
stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.1.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
2.1.2.. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 
2.1.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego 
wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do zapraw tych należy stosować: 
- piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN13139:2003/ AC:2004, 
- cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 



 

 

- wapno sucho gaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 
459-1:2003, 
- gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
- wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
2.1.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych. 
2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót 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 
również 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. 
2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
2.4. Preparat gruntujący - wymagania: 
- wzmocnienie powierzchniowe podłoża, zmniejszenie nasiąkliwości podłoża, do stosowania wewnątrz 
budynku. 
2.5. Gładzie gipsowe. 
Wymagania: 
- Zaprawa gipsowa do wykonania gładzi gipsowych, modyfikowana, wielofazowa 
- Czas gotowości zaprawy do pracy min 90min, 
- Czas otwartości zaprawy min 15min., 
- Przyczepność – min 0,5MPa, 
- Kolor – biała. 
 
2.6. Tapetowanie naprawcze. 
Należy zastosować tapetę położoną na ścianach które nie zostały poddane naprawie. Tapetowanie 
należy wykonać na powierzchni naprawionej, suchej i zagruntowanej. Do klejenia należy zastosować 
odpowiedni klej przeznaczony do zastosowanej tapety. Tapetowanie naprawcze należy wykonać w 
głównej mierze na ścianach na których osadzone będą puszki elektryczne bądź przesunięte gniazda 
RTV, telefoniczne lub sieciowe 230V (miejsca po wykonanych bruzdach na przewody) oraz miejsca po 
kinkietach  
 
 
 
 



 

 

3. SPRZĘT. 
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 
mas tynkarskich. 
Do wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolnospadowe, 
- przenośne zbiorniki na wodę, 
- tynkarskie pistolety natryskowe, 
- zacieraczki do tynków, pace metalowe. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
4.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. 
Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami. 
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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót. 
- Roboty należy rozpocząć po wykonaniu i odbiorze ścian. 
- Podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, 
kurzu, olejów, zatłuszczeń. 
- Instalacje elektryczne, telefoniczne natynkowe przed przystąpieniem do robót elewacyjnych winny 
być zdemontowane i ułożone po ścianach wewnętrznych budynku, 
- Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny być wcześniej zamontowane 
- Temperatura obróbki (i podłoża) nie powinna być niższa niż 5ºC. 
- Materiały używane do wykonania ocieplenia należy chronić przed mrozem, a przy temperaturze 
powyżej 35ºC nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
- Wilgotność podkładu nie może przekraczać 3%. 
- Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować 
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, 
nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 
5.2.Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. 
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 
- z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
- z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
- z zaprawy cementowej marki M4-M7, 



 

 

- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
- z gipsu i płyt gipsowo-kartonowych. 
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 
pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 
powinna być wygładzona lub zatarta. 
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. 
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. 
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz 
warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne 
przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź 
zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające 
przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 
- obrzutka wstępna, 
- zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
- substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
5.3.Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa) 
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy 
tynków gipsowych: 
- zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej 
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 
- natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem 
tynkarskim, 
- wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 
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: 
- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
- 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, 
- w narożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 



 

 

- nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są 
niedozwolone. 
- ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 
- świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
- tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
5.4.Wymagania dotyczące tynków gipsowych 
5.4.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z 
podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu 
zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża 
należy wykonywać wg PN-85/B-04500. 
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą 
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność 
całego tynku do podłoża. 
5.4.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST. 
5.4.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu 
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych 
grubość ta powinna wynosić 0,2÷0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8cm.w tynkach 
wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5cm. 
5.4.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę 
wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i 
plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Wykwity w postaci nalotu 
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, a także zacieki 
mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się 
występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoką 
malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez 
uszkodzenia (rozmycia) tynku. 
5.4.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków powinny być tak 
wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym 
obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty 
dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z 
kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków 
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko 
otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w 
przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące 
uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek 
wymiarowych lub z tolerancji montażu. 
5.4.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykończone narożami ze stali nierdzewnej. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 



 

 

przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.2. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
- wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
- równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
- przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
- obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 
- chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
- obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
- złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., a następnie odnotowane 
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia 
robót tynkowych. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków 
gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu 
zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i 
poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania 
tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem 
świadczy o dostatecznej przyczepności. 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm 
lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nienaruszone. 
Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku 
powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 
powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 

wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 



 

 

zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
- powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić 
próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 
gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić 
wg PN-70/B-10100.Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z 
badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. badań powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 



 

 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- − ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- − ocenę wyników badań, 
- − wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.6. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
 



 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobierani próbek. 
[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. 
[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
[6]PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
[7]PN-B-10106:1997/ Az1:2002- Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(ZmianaAz1). 
[8]PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
[9]PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
[10]PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
 
B.03.00.00. ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
- gruntowanie tynków, 
- malowanie pokoi (gładzi i ścian pokrytych tapetą) 
- malowanie sufitów łazienkowych 
- malowanie ościeżnic pokojowych 
- malowanie sufitów pokojowych 
Kolory farb oraz wzory powinny być skonsultowane z Inwestorem. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
- rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 
2.4. Farby budowlane gotowe. 
2.4.1. Farby 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.2. Farba lateksowa wysokiej jakości przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i 
sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej typu tikkurila lub 
równoważna: 
Wymagania dla farb : 
- Ekologiczna i bezpieczna receptura przyjazna środowisku potwierdzona certyfikatem Ecolabel  
- Farba polecana alergikom rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne  



 

 

- Minimalna – poniżej wymaganej normy – zawartość lotnych związków organicznych  
- Najwyższa – klasa 1 według najnowszej normy PN-EN 13300: 2002. PN-EN ISO 11998: 2007.  
- Wysoka wydajność i siła krycia  
- Trwałość powłoki i koloru w czasie  
- Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe 
rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia 
- powłoka: matowa (2,5-6 przy kącie 60st), 
- liczba warstw: 2, 
- czas schnięcia w temperaturze +23° C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, ok. 2 godziny.  

- przerwy między warstwami: 4 godz. 

2.5. Farba do ościeżnic 
Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza drewnianych 
parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania, antypoślizgowy - spełniający warunki 
współczynnika śliskości według normy DIN 18032, dający powłoki gładkie, cechujące się doskonałą 
odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas użytkowania), oraz wysoką 
odporność na czynniki takie jak woda, alkohol, środki spożywcze i środki czystości. Lakier o bardzo 
dobrej twardości powłoki oraz szybkim schnięciu, musi spełniać warunki do stosowania na 
powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie. 
Podstawowe właściwości: 
- Lepkość umowna wg kubka Ford 4mm – 18 - 30 s, 
- Gęstość – 1,000 - 1,035 g/cm3, 
- Zawartość substancji lotnych – najwyżej 58,5 % 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych 
 
4. TRANSPORT. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania robót malarskich należy przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Podłoże pod farby 
posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić 
zaprawami podkładowymi systemowymi. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb 
Kolory farb oraz wzory powinny być skonsultowane z Inwestorem. 
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. 
 
 



 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni. 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża. 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
a) badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
a) badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza 
mniejszej od 65%. 
b) badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej 
8.1.Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa naprawczą do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 



 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3]PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
[4]PN-EN 927-927-1:2000 - Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobór. 
[5]PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 
 
B.04.00.00. POŁOŻENIE WYKŁADZINY 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z położeniem nowej wykładziny dywanowej. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót położenia wykładziny dywanowej. W skład tych robót wchodzi: 
- wykonanie warstwy podkładowej, 
- położenie wykładziny dywanowej,  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości materiałów rulonowych oraz materiałów niezbędnych do ich montażu 
regulują odpowiednie polskie normy. Materiały stosowane do wykonania robot powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze  zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa 
2.1 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 



 

 

• 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 oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone aprobatą wydaną przez 
Inwestora. 
2.2 Warunki przechowywania i składowania 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach i terenie samej budowy. 
Transport składowanie materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 
5.1.Wykonanie warstwy podkładowej 
Wykonanie należytej warstwy podkładowej która ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej 
niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią 
wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię.  
 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 

- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji 

przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 

- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład pływający). 

 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego żwiru 
lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1 :4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 
mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi 
wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w 
celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy 
wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po 
upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki Podkład betonowy 
może - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. 
Podkłady gipsowe i gipso-betonowe, tzw. mokre, wykonuje się z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu 
(mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wiąże, wymaga wygładzenia powierzchni 
szpachlówką gipsową nakładaną warstwą grubości 2-3 mm. Podkłady estrichgipsowe mają wyższą 
wytrzymałość na ściskanie i zginanie niż gipsowe, są łatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego 
wiązania. Podkłady gipsowe  wykonuje się grubości ok. 40 mm. 
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; 



 

 

w skład mieszanki wchodzi min. mączka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymałość na ściskanie> 20 
MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; może być stosowany w budynkach mieszkalnych i użyteczności 
publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg 
pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki czas wiązania. 
Po wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. Wadą jest 
ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię 
podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. 
 
5.2 Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych 
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzną 
poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku 
objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1 :4. Można stosować również zaprawę 
polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyżej 
mieszankę samopoziomującą. 
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, 
parochronne, wodoszczelne, ciepłochronne, przeciwdźwiękowe. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu 
zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową. 
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach 
występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej. 
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na 
zalewanie wodą. 
Izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na 
gruncie. 
Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach między piętrowych i 
zależą one od rodzaju i masy stropu. 
 
5.3.Położenie wykładziny dywanowej 
Charakterystyka wykładziny 
Wykładzina przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym 
natężeniu ruchu, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, np.: w szpitalach i innych 
obiektach służby zdrowia, szkołach, przedszkolach, hotelach, placówkach handlowych, dworcach, itp. 
oraz w pomieszczeniach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania - (klasa 33 wg 
przeznaczenia PN-EN-685). 
Wykładzina wg wzoru z palety producenta i wyboru Inwestora.  
Wymagane parametry dla wykładziny podłogowej np. tessera layout & outline (forbo) 
Wymiary – 50cm x 50cm 
Grubość całkowita 5,8mm ± 10% 
Wysokość włókna 2,9mm ± 0,5mm  
Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl-s1 
Budowa włókna  – 100% poliamid 
waga runa – min 580g/m2 
odporność na poślizg EN 13893 DS.:≥ 0,30 
 
Zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin podłoża betonowe muszą spełniać następujące warunki: 

- czyste 

- odpowiednio twarde i stabilne wymiarowo 

- gładkie 

- permanentnie suche  

Nie zastosowanie się do powyższych wymagań spowoduje nieprawidłowości w instalacji wykładziny 
co w konsekwencji może doprowadzić do jej zniszczenia i konieczności ponownej instalacji. 
Wykładzinę mocuje się za pomocą klejów dyspersyjnych . Należy pamiętać aby  krawędzie łączenia 
nie były poszarpane. Łączenie powinny być wykonane na styk tak aby wzory wykładziny jak i samo 



 

 

łączenie stanowiły wrażenie ciągłości. Wykładzina powinna być położona w taki sposób aby połączeń 
było stosunkowo jak najmniej.  
Wykończenie „podłoga ściana” wykonać przy użyciu listwy przypodłogowej (z wkładką z wykładziny) 
zalecanej przez producenta wykładzin. Miejsca styku wykładzina terakota wykończyć listwą. 
5.3.1 Warunki przystąpienia do układania wykładziny. 
Do układania wykładzin podłogowych rulonowych można przystąpić po: 
- zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac instalacyjnych, 
- wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 
- sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej. 
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina rulonowa, nie należy wykonywać 
żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też 
zawilgocenia ścian lub podłoża. Wykładzinę rulonową należy układać w pomieszczeniach, w których 
panują następujące warunki: 
- temperatura otoczenia 17 - 25 °C 
- temperatura podłoża 15 - 22 °C 
- względna wilgotność powietrza max 75% 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, 
towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii 
produkcyjnej, wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montażem pozostawić w 
pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć 
w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
 
5.3.2 Klejenie wykładzin 
Należy zastosować klej przeznaczony do klejenia wykładzin podanych przez producenta. Klej 
powinien mieć postać pasty koloru zazwyczaj beżowego, powinien być łatwy do rozprowadzenia, 
niepalny i nie zawierający substancji toksycznych (nie powinien stanowić zagrożenia dla zdrowia), a 
przechowywanie nie wymaga zastosowania szczególnych środków ostrożności. 
Czas oczekiwania około 10 - 15 minut, czas otwarty około 30 minut (przy 23 st.C) oraz szybkie i 
mocne wiązanie początkowe. Po wyschnięciu (ok. 24 godziny) tworzy wytrzymałą i elastyczną 
warstwę, dlatego może być używany w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego oraz tam, gdzie 
używane będą krzesła na kołkach. 
ZALECENIA 
- Nie należy nakładać w temperaturach niższych niż +10 st.C. 
- Nie należy używać w przypadku podłoży wilgotnych lub narażonych na ewentualne zawilgocenie od 
dołu. 
- Nie używać do PCW na piance z PCW i do okładzin tkaninowych ze spodem z spienionego PCW. 
SPOSOB UŻYCIA: 
Powierzchnia, na którą będzie nakładany klej musi być sucha, chłonna, równa, odporna na nacisk i 
rozciąganie, pozbawiona szczelin, kurzu, elementów luźnych, lakierów, wosków, olejów, rdzy, śladów 
gipsu i produktów, które mogą utrudniać połączenie. 
Należy skontrolować wilgotność na całej grubości za pomocą higrometru węglikowego lub 
elektrycznego, pamiętając, że miernik elektryczny podaje wartości przybliżone. Poziom wilgotności nie 
może przekraczać: dla powierzchni cementowych 2,5-3%, dla powierzchni na bazie gipsu lub 
anhydrytu 0,5%. 
NAKŁADANIE 
klej nakłada się za pomocą szpachelki z ząbkami, w ilości pozwalającej na całkowite połączenie spodu 
okładziny z podkładem. 
Czas oczekiwania zależy od chłonności podłoża i od warunków otoczenia (temperatura, wilgotność) i 
wynosi od 0 do maksimum 15 minut. 
CZYSZCZENIE 
Świeże plamy z kleju można usuwać wodą; zaschnięte czyści się alkoholem lub środkiem zalecanym 
przez producenta wykładzin. 
5.3.1 Układanie wykładziny 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję 
kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy 
zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach 



 

 

jednostkowych. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od 
krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny 
całą powierzchnią do podłoża. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a 
drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża 
rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 
10 - 15 min od jego nałożenia) należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą 
powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg. Przygotowanej posadzki 
nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Kontrola jakości wykonanych robot, wymagania 
Badania w czasie prowadzenia robot polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu robot, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów zgodności wykonywanych 
robot z wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
- prawidłowość bezpieczeństwo prowadzonych robot. 
- badanie dostaw materiałów, 
- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robot 
- kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
- ocenę estetyki wykonanych robot. 
 
 
B.05.00.0 – MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej pokojowej.  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej we wskazanych pomieszczeniach remontowanych pokoi.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora  
2. Materiały.  
2.1 Drzwi wewnętrzne  - wymagania.  
Drzwi wewnątrz-lokalowe, fabrycznie wykończone np. typu PORTA Koncept. Rama skrzydła 
wykonana np. z klejonki drewna iglastego lub z tarcicy  Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna z 
lekkim przeszkleniem, otworowa dodatkowo wzmacniana wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła 
wykonane z płyty HDF. Oba boki oraz góra skrzydła oklejone taśmą brzegową w kolorze skrzydła. 
Skrzydło wykonane w wersji przylgowej pokryte okleiną 0,7 mm drewnopodobną.  
Kolor drzwi wraz z typem wg katalogu producenta skonsultować z inwestorem 
2.1.1.Wyposażenie drzwi wewnętrznych:  
- trzy zawiasy czopowe,  
- zamek wpuszczany,  
- wkładka patentowa z trzema kluczami,  
- szyldy i klamki zbliżone do istniejących w zamontowanych drzwiach (uzgodnione z Inwestorem przed 
montażem). 
Kolor drzwi skonsultować z inwestorem. 
2.2 Składowanie elementów.  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 



 

 

nie mniejszej niż 1 m od czynnych grzejników i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Należy ściśle 
przestrzegać instrukcji dotyczącej przechowania i transportu wszystkich wyrobów zgodnie z 
zaleceniami producentów.  
3. Sprzęt.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru  
4. Transport.  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. Zabronione jest przeciąganie 
niezabezpieczonych elementów po podłożu. Sposób składowania wg pkt.2,  
 
5. Wykonanie robót.  
Montaż nowej stolarki drzwiowej w istniejące ościeża uprzednio pomalowane na kolor uzgodniony z 
inwestorem. Ościeżnica dopasowana wraz z drzwiami.  
Przed przystąpieniem do wykonania drzwi należy sprawdzić wymiary otworów drzwiowych z natury.  
Stolarkę drzwiową należy mocować ściśle wg instrukcji producentów.  
Uszczelnienie ościeży (jeżeli jest taka konieczność) należy wykonać z elastycznej masy 
uszczelniającej lub pianką poliuretanową dostosowana do warunków atmosferycznych. Ustawienie 
drzwi sprawdzić w pionie i poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od plonu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości drzwi, nie więcej 
niż 3mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
- 2mm przy długości przekątnej do 1m,  
- 3mm przy długości przekątnej do 2m,  
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.  
Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy drzwiowe po zamontowaniu należy dokładnie 
zamknąć.  
6. Kontrola jakości robót.  
Badanie materiałów użytych do wyrobów drzwi należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producentów, stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. Badania gotowych elementów powinny obejmować 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
urządzeń ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. Badanie 
jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem 
równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, sprawdzenie działania części 
ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, inne, których 
sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonania robót lub wskazane przez 
Inwestora w umowie z Wykonawcą. Wszystkie roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej 
podlegają odbiorowi.  
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki drzwiowej wraz z  okuciami i zamkami.  
8. Odbiór robót.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6.  
9. Podstawa płatności.  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w m2 przypadających na zamontowaną sztukę wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: dostarczenie gotowych elementów drzwi, osadzenie ich w 



 

 

przygotowanych otworach z uszczelnieniem, obróbką ościeży, opaskami , dopasowaniem i 
wyregulowaniem, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  
10. Przepisy związane.  
10.1. Normy.  
PN-B-100S5:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogólne.   
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
10.2. Inne dokumenty.  
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów drzwi.  
Ustawa z dnia 7 lipca I994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z 
późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., 
Nr 92, póz.881), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 
166, póz. 1360, z późniejszymi zmianami. 
 
B.06.00.00. INSTALACA ELEKTRYCZNA 
 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej 
 
1.1 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną 
Zakres robót obejmuje wykonanie n/w robót 
- instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (rtv, telefoniczne, sieciowe) 
- instalacji połączeń wyrównawczych i ochronnych od porażeń 
- podłączenia oświetlenia podstawowego i kinkietowego 
- sprawdzenie instalacji ochrony przepięciowej 
- montaż telewizorów 
 
2 Materiały 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wymagania ogólne dla materiałów wskazano w niniejszej specyfikacji w wymaganiach ogólnych. 
Rury elektroinstalacyjne PCV , kable YKY , przewody YDY, korytka kablowe, bednarka 
ocynkowana , oprawy nastrojowe rastrowe, tablice z wyposażeniem i osprzęt. 
Dopuszcza się możliwość zmiany materiału lub zastosowania materiału równoważnego 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych Szacunkowe określenie 
sprzętu : podnośnik montażowy PMH, spawarka, samochód skrzyniowy, drobny sprzęt montażowy i 
elektryczny. 
 
4 Transport 
Ogólne wymagania dla transportu wskazano w specyfikacji wymagania ogólne. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazd do terenu budowy 
 
5 Zasady wykonywania robót 
5.1 Warunki ogólne 
Zakres świadczeń wykonawcy robót elektrycznych obejmuje: 
- opracowanie ewentualnych niezbędnych do realizacji robót szczegółowych rysunków (detali i 
rysunków warsztatowych) i specyfikacji, 



 

 

- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania robót urządzeń i 
materiałów, 
- wykonanie robót elektrycznych wraz z montażem wszystkich urządzeń , uruchomieniem i regulacja 
oraz przeprowadzenia niezbędnych prób i pomiarów. 
- dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w szczególności 
dokumentacji powykonawczej, protokołów badań, pomiarów i odbiorów częściowych, świadectw 
jakościowych i atestów na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych 
Niezależnie od wymagań przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwiązania 
techniczne, materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót muszą być zgodne z postanowieniami 
obowiązujących przepisów, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania, ogólnych 
warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki zawodowej. 
 
5.2 Zakres szczegółowy wykonywanych robot 
Instalacje elektryczne wewnętrzne 
- montaż przewodów w bruzdach i wciąganych do rur 
- układanie kabli i przewodów 
- montaż instalacji elektroinstalacyjnego (łączniki , gniazda oprawy itp.) 
- montaż oświetlenia sufitowego i kinkietów, 
- montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych 
- sprawdzenie i pomiar obwodów 
- sprawdzenie działania aparatów i urządzeń 
W każdym pokoju w którym będą wymienione meble należy wykonać po sześć punktów z 
doprowadzeniem napięcia zasilającego 230V bazując na istniejącej instalacji elektrycznej w pokojach  
(zgodnie z projektem aranżacji wnętrza) 
Trzy punkty przy łóżkach – jedno gniazdo podwójne dla jednego punktu 
Jeden punkt do podłączenia lodówki – jedno gniazdo podwójne 
Jeden punkt do podłączenia komputera – jedno gniazdo podwójne 
Jeden punkt do podłączenia telewizora – jedno gniazdo pojedyncze. 
Ponadto należy przesunąć gniazda antenowe i telefoniczne w wyznaczone miejsce wraz z ich 
podłączeniem zgodnie z projektem aranżacji wnętrza. Wszystkie przewody prądowe i mało 
napięciowe (AZART) należy poprowadzić przy listwach wykańczających wykładzinowych. Wszystkie 
punkty wskaże inwestor.   
Każdy punkt w ścianie powinien być zakończony puszką i wystającym przewodem w celu połączenia 
go do zamocowanych puszek prądowych w obudowach mebli wyposażenia pokoi. Połączeń należy 
dokonać po wstawieniu mebli do pokoi. Po podłączeniu wszystkie punkty należy wykończyć oprawami 
(gniazda napięciowe podwójne i pojedyncze, telefoniczne i antenowe) 
 
6 Kontrola jakości robót 
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli 
Inwestora. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki 
zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. 
Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów 
wykonawczych. 
Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego 
odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich 
powstałych usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych 
elementów, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania się 
Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na 
koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy. 
 
6.1 Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót 
Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi 
sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji. 
Badania dotyczyć będą: 



 

 

sprawdzenia zgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacja 
projektowa i niniejsza specyfikacją sprawdzenia wykonania prac zgodnie ze regułami sztuki 
budowlanej , obowiązującymi przepisami i normami 
 
6.2 Odbiór Robót 
Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: 
- wykaz wszystkich zastosowanych urządzeń i materiałów wraz z ich atestami, certyfikatami lub 
deklaracjami zgodności. 
- dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami w tym 
wskazane w specyfikacji wymagania ogólne Instalacja elektryczna oświetlenia 
- użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z PN oraz posiadać aktualne atesty i homologacje 
- montaż instalacji wykonać zgodnie z arkuszami normy PN-IEC-60364 
- montaż wykonuje instalator posiadający świadectwo kwalifikacyjne „E" 
- zgodnie z projektem wytrasować, wykuć bruzdy i położyć przewody zachowując koordynację do 
instalacji sanitarnych, słaboprądowych i wentylacji 
- po wykonaniu instalacji dokonać sprawdzenia jakości połączeń oraz wykonać pomiary 
• rezystancji izolacji 
• ciągłości obwodów 
• rezystancji pętli zwarcia 
• badanie natężenia oświetlenia na stanowisku pracy 
- odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Inwestora 
Instalacja gniazd wtyczkowych 
- użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z PN oraz posiadać aktualne atesty i homologacje 
- montaż instalacji wykonać zgodnie z arkuszami normy PN-IEC-60364 
- montaż wykonuj e instalator posiadający świadectwo kwalifikacyjne „E" 
- zgodnie z projektem wytrasować, wykuć bruzdy i położyć przewody zachowując koordynację do 
instalacji sanitarnych, słaboprądowych i wentylacji 
- po wykonaniu instalacji dokonać sprawdzenia jakości połączeń oraz wykonać pomiary: 
• rezystancji izolacji 
• ciągłości obwodów 
• rezystancji pętli zwarcia 
• badania wył. różnicowo - prądowych 
odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Inwestora 
Wewnętrzne linie zasilające 
użyte materiały i narzędzia winny odpowiadać PN oraz posiadać aktualne atesty 
- montaż instalacji wykonać zgodnie z arkuszami normy PN-IEC-60364 
- montaż wykonuje instalator posiadający świadectwo kwalifikacyjne „E" 
- układać przewody zachowując koordynację do instalacji słaboprądowych i wentylacji 
- po wykonaniu instalacji dokonać sprawdzenia jakości połączeń oraz wykonać pomiary : 
• rezystancji izolacji 
• ciągłości obwodów 
• rezystancji pętli zwarcia 
• badanie wył. różnicowo-prądowych 
- odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Inwestora. 
Tablice rozdzielcze 
- użyte materiały i narzędzia winny odpowiadać PN oraz posiadać aktualne atesty 
- montaż tablic wykonać zgodnie z arkuszami normy PN-IEC-60364 
- montaż wykonuje instalator posiadający świadectwo kwalifikacyjne „E" 
- po montażu dokonać sprawdzenia jakości połączeń oraz wykonać pomiary 
• rezystancji izolacji 
• rezystancji uziemienia 
• zadziałania wyłączników różnicowo - prądowych 
• selektywności działania zabezpieczeń 
- odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Inwestora 
- urządzenia do pomiarów elektrycznych i dynamicznych 
 



 

 

 
 
 
 
 


