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I. DANE INWESTYCJI 

 

1. Inwestor 

Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi, 93-252 Łódź ul. Felinskiego 7. 

2. Adres obiektu  

Łódź ul. Cieszkowskiego 6, działka nr 31, obręb gG-10, jednostka ewidencyjna Łódź Górna. 

3. Zakres opracowania projektowego 

Przedmiotem opracowania jest  część budowlaną STWOR dla projektu pn.:  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku przychodni w 

zakresie korytarza i holu  na I piętrze w  celu poprawy stanu sanitarno-higienicznego oraz realizacji zaleceń ” ekspertyzy  technicznej 

dotyczącej stanu bezpieczeństwa pożarowego opracowanej w kwietniu  2016 

 

 

II. ST-00. - WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 

III. SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  ^Kod CPV 451 00000-8 

IV.  SST-02 –ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ  Kod CPV 45262100-2 

V.  SST-03  - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE Kod CPV  45262500-6 

VI. SST-04  SCIANKI  Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI GIPSOWE) Kod CPV  45410000-4 

VII. SST-05 TYNKOWANIE Kod CPV 45410000-4 

VIII SST-06 KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH Kod CPV 45432111-5 

IX. SST-09 MONTAŻ DRZWI Kod CPV - 45421100-5 

X. SST-08  ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8 

XI. SST-09  DOSTAWA WYPOSAZENIA – MEBLE   Kod CPV 39151000-5 

XII. INNE 
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II. ST-00. - WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach 
budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej 
roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
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 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i    urządzeniami, 
c)    obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
otworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.5. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwości 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. 

1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.8. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

1.4.9. dokumentacji 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. 

1.4.10. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.11. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.4.12. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

1.4.14. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.15. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających  związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.16. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę  

1.4.20. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.4.21. laboratorium -  należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.22. materiałach -  należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.4.23. odpowiedniej zgodności -  należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.26. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.27. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.28. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.29. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną,i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w  
„Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 
ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 

Budynek jest czynnym funkcjonującym przychodniu sądu. Organizacja pracy ma być dostosowana do potrzeb Zamawiającego w 
zakresie wywozu nieczystości, zapewnić bezpieczeństwo w budynku, miejscu prowadzenia prac, zgodnie z przepisami BHP i P-poż. 
Prowadzenia prac hałaśliwych (rozbiórki, przekucia) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w godzinach uzgodnionych z użytkownikiem 
budynku lub w dni wolne od pracy 

Prace należy prowadzić w taki sposób aby: bezwzględnie zabezpieczyć teren placu budowy, zapewnić pełne bezpieczeństwo 
pracowników i pacjentów, zapewnić stałe funkcjonowanie wejścia do budynku, zapobiegać rozprzestrzenianiu się pyłu i brudu po za 
wydzieloną strefę pracy na budynek ( kurtyny oddzielające), sprzątanie zaśmieceń po swoich pracach w przyległych pomieszczeniach 
komunikacyjnych. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10.  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. 
1.5.11. 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 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47 poz. 401). 
 MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 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 zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowanie 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. 
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 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  
 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 na 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 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 będzie tego 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. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5.  Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. 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 1998r. (Dz. U. 99/98),  

2. 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. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie do przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.  
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2]  Książka obmiarów 
książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 [4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) lan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót są podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
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 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. recepty i ustalenia technologiczne, 
2. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 

programem zabezpieczenia jakości , 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badani składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie z zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr 109 poz. 1157 i nr 120 poz. 1268, z 2001r. nr 5 

poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. nr 74 poz. 676 oraz z 
2003r. nr 80 poz. 718) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) 
4.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót   

budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48 poz. 401).  
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III. SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV 451 00000-8 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
przygotowawczych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 
Demontaż urządzeń i instalacji 
Rozbiórka podłoży posadzkowych, ścianek działowych. 
Demontaż drzwi krat i naświetli i naświetli 
Demontaż listew i narożników odbojowych 
Wywóz 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 wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 

Dla robót wg niniejszej specyfikacji materiały nie występują. 
3. SPRZĘT. 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT. 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te 
roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby niestwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

- zabezpieczyć nie objętą robotami cześć budynku przed zanieczyszczeniem i zapyleniem  
- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i 

miejsc pracy, 
- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na 

budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
- urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, - usuwać z placu budowy gruz, 

zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez 
prowadzenia zbędnych uszkodzeń. W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 
- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
- wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz 

wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,  
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych wymienionych elementów, 
- uprzątnięcie placu budowy, 
- wywiezienie zbędnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów w wybranym miejscu.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostkami obmiarowymi są m3 (metry sześcienne). 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
Ilości robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 
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IV.  SST-02 –ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ  
Kod CPV 45262100-2  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rusztowań. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych z montażem, eksploatacją i demontażem 
rusztowań. 
Podstawowy zakres robót: 

montaż rusztowań. 
eksploatacja. 
demontaż rusztowań 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych i 

wykonawczych składających się na kompletność robót montażowych i demontażowych rusztowań wynikających z instrukcji montażu od 
producenta, przepisów technicznych, Polskich Norm i niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki montażowej 

Inwestor powinien wybrać Wykonawcę doświadczonego, kompletnie wyposażonego technicznie, z przeszkoloną załogę, 
posiadającego minimum dwie rekomendacje z wykonanych podobnych robót. 
2. MATERIAŁY I SPRZĘT. 

Typ rusztowań: robocze..  
Wszystkie elementy rusztowań powinny posiadać atesty materiałowe od jednego producenta. 
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów od różnych producentów. 

3. TRANSPORT 
Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

4. WYKONANIE ROBÓT 
Przed montażem stan techniczny oraz kompletność powinny być sprawdzone przez Inspektora nadzoru. 
Elementy uszkodzone, niekompletne nie mogą być stosowane i dopuszczone do montażu. 
Przed montażem wszystkie elementy rusztowań powinny być starannie składowane, zinwentaryzowane i zabezpieczone przed 

uszkodzeniami i dekompletacją. 
Wykonawca powinien mieć minimum 2 egzemplarze instrukcji montażu i demontażu od    producenta elementów rusztowań wraz 

ze schematem montażowym i kompletem przepisów BHP dla robót montażowych rusztowań 
Wymagania techniczne montażu rusztowań: 

Rusztowania należy ustawiać na gruncie utwardzonym i odwodnionym. 
Rozstaw stojaków pionowych co 2,0 m postawionych na podkładkach drewnianych lub  stalowych na gruncie utwardzonym i 

odwodnionym. 
Prześwit użytkowy 1,35 m + 0,30 do ściany. 
Mocowanie do ścian co 4-ty prostokąt poziomy, a w pionie co 9,0 m. 
Odległość pionowa między pomostem -1,80  ÷ 2,0. 
Pomosty z blatów inwentaryzowanych typowych lub blatów nieprzesuwnych z desek min.  38 mm. 
Każdy poziom roboczy – barierka na wysokości 1,10 z rur mocowanych specjalnymi   łącznikami. 
Skratowanie pionowe ustawienie co 6-te pole pionowe. 
Skratowanie poziome co 2,0 m. 
Rusztowanie powinno mieć min. 2 drabiny stalowe. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonane rusztowanie powinno być zgłoszone do odbioru przez Inwestora nadzoru i zgoda na użytkowanie po sprawdzeniu 

kompletności odnotowana w dzienniku budowy lub sporządzenie oddzielnego protokołu odbioru. 
Rusztowanie powinno być okresowo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowość i wszystkie łączniki mocujące 

poszczególne elementy). Okresowe sprawdzenie powinno   być odnotowane  w  dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru. 
6. ODBIÓR RUSZTOWAŃ 

Odbiór rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z normą PN-B-3163-31998. Polega na sprawdzeniu: 
Atestów materiałowych i instrukcji montażowych od producenta elementów rusztowań. 
Rozstawów – wymiary poziome i pionowe. 
Pionowości stojaków i sposobu oparcia na gruncie. 
Układu skratowań pionowych i poziomych. 
Mocowania do ścian – typ, ilość, rozmieszczenie. 
Łączników elementów rusztowania. 
Pomostów, schodów, balustrad. 
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Odgromienia. 
Odbiór montażu rusztowań przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w niczym nie umniejsza odpowiedzialności Kierownika 

Budowy od bieżącego sprawdzenia stanu technicznego rusztowania i ścisłego przestrzegania przepisów BHP przez pracowników na 
rusztowaniach. 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1. Normy 
PN-M-47900.00. Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01. Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja. 
PN-M-47900.02. Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.03. Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
7.2. Inne 
Przepisy BHP – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych na podstawie np. 23715§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r 
Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty  robocze § 108 ÷ 132. 
 
 
 
 
V 
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V. SST-03  - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
Kod CPV  45262500-6 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 
ceramicznych i betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu wykonanie murów 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektów.  Są to 
Zamurowania  z bloczków gazobetonowych grub. 12 i 24 cm 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacji projektowa, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru 
 Ściany w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być gładkie, trwałe, nienasiąkliwe – odporne na wilgoć oraz łatwe do 
czyszczenia, mycia i odkażania. Połączenia wklęsłe ścian oraz ścian z posadzką zaokrąglić. Wszystkie narożniki  wypukłe oraz ściany na 
drogach wzmożonego ruchu zabezpieczyć odbojami  aby uniknąć ich uszkodzeniu.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 

• Wymiary: 
� 59×12×24cm, 
�  59×24×12cm.  

• Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
•  Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258.  

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

Cement: Ciasto wapienne: Piasek: 
1 1 6 
1 1 7 
1 1,7 5 
Cement: wapienne hydratyzowane: Piasek: 
1 1 6 
1 1 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
Cement: Ciasto wapienne: Piasek: 
1 0,3 4 
1 0,5 4,5 
Cement: wapienne hydratyzowane: Piasek: 
1 0,3 4 
1 0,5 4,5 

 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczanie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
• Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 

przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2.. Spoiny w murach.  
10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 
5mm.  Zamurowanie naświetli wykonać na pełna spoinę. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zapraw spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5÷10mm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały z betonu komurkowego 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

� wymiarów i kształtu cegły, 
� liczby szczerb i pęknięć, 
� odporności na uderzenia, 

 
6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Lp. Rodzaj odchyłek mury  
spoinowe 

mury  
niespoinowe 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: 

• na 1 metr długości 
• na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2. 

Odchylenia od pionu: 
• na wysokości 1 metra 
• na wysokości kondygnacji 
• na całej wysokości: 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 

• na 1 metr długości 
• na całej powierzchni: 

 
1 
15 

 
2 
30 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 

• na 1 metr długości 
• na całej powierzchni: 

 
1 
10 

 
2 
20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
• do 100cm szerokość 

                                 wysokość 
• ponad 100cm szerokość: 

                                 wysokość: 

 
 
+6; -3 
+15; -1 
+10; -5 
+15; -10 

 
 
+6; -3 
+15; -10 
+10; -5 
+15; -10 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
• wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020.  
PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000: 1990. Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 . Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003. Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020. Wapno. 
PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259. Beton komórkowy. 
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VI. SST-04  SCIANKI  Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI GIPSOWE) 
Kod CPV  45410000-4 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek z płyt 
gipsowo – kartonowych (suchych tynków gipsowych) o odporności ogniowej EI60 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji ścian w systemie lekkiej 
zabudowy szkieletowej. 
SST obejmuje: 
Obudowa pionów i poziomów instalacyjnych oraz stelaży pod urządzenia sanitarne z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo – kartonowych należy przestrzegać zasad podawanych w normie PN – 72/B-10122 
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 
Do wykonania w zakresie określonym punktem 2.1.3. przewiduje się zastosowanie następujących materiałow: 

- płyty gipsowo-kartonowe (o zwiększonej twardości i wytrzymałości na uderzenia, ogniochronne ) powinny odpowiadać 
wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100 
- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100 
- taśmy uszczelniające, 
- wełna mineralna, zgodna z systemr ( min. 150 kg/m3) 
- wkręty do płyt gipsowych, 
- kołki stalowe 
- gips budowlany, 
- gips szpachlowy, 
- taśmy połączeniowe perforowane, 
- narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej, 
- woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
- odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 

drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo – kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 
spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.2. Transport płyt. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz 
(jednorazowo) około 2000 m² płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m² o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg 
lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.2. Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych 
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- wytrasowanie miejsc montażu - wyznaczamy przebieg ściany na podłodze zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe , na 
otaczających ścianach i sufitach, 

- zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za pomocą stalowych mocujących 
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do 
podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW 
muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje się do poziomych profili UW. 
Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm, 

- pokrycie pierwszej strony ściany – przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm . Przy mocowaniu płyty 
koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm . U 
góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na 
etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się 
o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 

- Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji 
(elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. f) 
Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcania płyty szerokości 60 cm (lub mniej 
w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami 
CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość płyty, 
sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm . 

- W przypadku poszycia dwuwarstwowego, płyty montuje się z przesunięciem spoin (przesunięcie spoiny pionowej warstwy 
1/wewnętrznej płyt względem warstwy 2/zewnętrznej ≥ 200 mm). Technikę  klejenia spoin stosuje się tylko do warstwy 
wierzchniej; pierwszą warstwę łączy się na styk, także w przypadku konstrukcji, ktorym stawiane są wymagania dotyczące 
ochrony pożarowej. 

Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwracać uwagę na konieczność przesunięcia spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny 
poziome wykonać w technice klejonej. Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętow samogwintujących lub klamer w rozstawie 25 cm. 
5.3.  
5.4. Wykończenie powierzchni z płyt z gipsowo - kartonowych 

- Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej. 
- Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-72/B-10122 . Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405. Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. 
PN-93/B-02862 . Odporność ogniowa. 
PN-B-32250 .Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje montażu oraz materiały informacyjne poszczególnych producentów. 
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VII. SST-05 TYNKOWANIE 
Kod CPV 45410000-4 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST 

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 ST 

• Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

• Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny 
odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

• Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
• Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Specyfikacja obejmuje: 
Tynki kat. III na ścianach. 
Tynk kat. III na sufitach. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

• roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
• wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót, 
• procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 

robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla 

określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w OST.  
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 

lub aprobatom technicznym. 
2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w 
szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1,   do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 :Zaprawy budowlane zwykłe”. 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 

godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997. 
• Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST. 
3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw, 
• agregatu tynkarskiego, 
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• betoniarki wolnospadowej, 
• przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 

4.1. Transport materiałów 
• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 

suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 

godziny dziennie. 
• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
5.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.2.2. Spoiny w murach  

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.3.1.  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w   normie PN-70/B-10100 p.3.3.1. 
5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych i jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi i w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.3.3. Grubości tynków zwykłych powinny być zgodne z normą PN-70?B-10100. 
5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,  wykonywanych w sposób standardowy. 
.3.7.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.3.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne:  tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, 
narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2. niniejszej 
specyfikacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a  w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać 
z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
6.3.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić 
ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

•  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 

podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 
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Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 
tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 

po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6., dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

8.2. Odbiór tynków  
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty  dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp. 
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawienie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 
8.2.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.  

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• przygotowanie podłoża, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• wykonanie tynków, 
• reperacja tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999. Wapno 
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997. Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000. (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami 
zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB –2003 rok.  
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VII SST-06 KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 
Kod CPV 45432111-5 
1. WSTEP0 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 
i odbioru robót okładzinowych, podłóg wykładzinami PCV. 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z okładaniem podłóg wykładzinami i obejmują: 
Wykładziny PCV 
· Demontaż istniejącej wykładziny 
· Oczyszczenie podłoża po demontażu wykładzin 
· Gruntowanie podłoża 
· Wykonanie wylewki samopoziomującej 
- montaż  listew wyobleniowych 
· ułożenie i przyklejenie wykładziny PCV 
· Montaż listew  progowych 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót . 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Do wykonania robót okładzinowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów: 
Wykładzina: 

- wykładzina obiektowa jednowarstwowa, homogeniczna prasowana i kalandrowana - zabezpieczona powierzchniowo Evercare, z matowym 
wykończeniem 
- jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń -TVOC po 28 dniach < 10Âľg/m3  
- grubość całkowita 2,00 mm 
- grubość warstwy użytkowej 2,00 
- klasa użytkowa 34-43 
- klasa ogniowa Bfl-s1 
- antypoślizgowość – min. R9 
- grupa ścieralności T 
- odporna na kółka krzeseł 
- wgniecenie resztkowe 0.02 mm (EN 433) 
Klej do wykładzin 
Kleje musza spełniać wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz powinny być zgodne z wytycznymi producenta 
wykładzin. 
 
Masa samopoziomująca: 

Zakres stosowania  min.  3 - 30 (mm) 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 30 (N/mm2) EN 13813 
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 6 (N/mm2) EN 13813 
Ruch pieszy po ok. 4 (godz.) 
Pełne obciążenie po ok. 7 (dn. 
Środek gruntujący - głęboko penetrujący , zgodny ze stosowanymi masami niwelującymi. 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- sznury spawalnicze do wykładzin, 
- listwy wyoblajace pod cokołowe, - 25x25mm wykonanej z plastyfikowanego PVC do montowania wykładzin podłogowych 
- środki gruntujące do podłoży, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin. 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji Do wykonania robót okładzinowych 
przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
· Mieszarka ręczna do zapraw 
· Wyciąg jednomasztowy 
Sprzęt stosowany do robót okładzinowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części ST 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie 
z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 
5.1 Zakres wykonywanych prac 
Roboty należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót wewnętrznych. Prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika 
budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. 
Zagruntować podłoże zaprawą gruntującą (dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie wchłaniających. Poczekać na wyschnięcie gruntu. 

- Wykonanie warstwy z masy samopoziomującej. 
Po wyschnięciu gruntu rozprowadzić równomiernie grabiami i szczotkami masę samopoziomującą. Szczególną uwagę zwrócić na styki 
podłogi i ścian bocznych. Masę pozostawić aż do wyschnięcia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po wypoziomowaniu posadzki uprzątnąć 
stanowisko robocze. Wylewkę Dylatować zgodnie z zaleceniami producenta i w miejscach dylatacji budynku. 

- Montaż wykładzin 
Pierwszym krokiem jest przygotowanie podłoża. Należy się upewnić, że jest ono suche, twarde i gładkie. Powierzchnia powinna być 
wyszlifowana i odkurzona. Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować plan instalacji. Materiały oraz pomieszczenie, w którym zostanie 
położona wykładzina powinny aklimatyzować się przynajmniej przez jedną noc w temperaturze nie niższej niż 17° C. 

- Klejenie 
Wykładzinę należy kłaść na ciągle mokry klej i dokładnie docisnąć do podłoża, zwłaszcza na brzegach. Następnie przy pomocy walca 
należy walcować powierzchnię najpierw wszerz, a potem wzdłuż arkusza oraz usunąć nadmiar kleju. Po instalacji należy się upewnić, że 
pomieszczenie jest dobrze wietrzone. Świeżo ułożona podłoga nie powinna być używana do momentu całkowitego wyschnięcia 
kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni. Wykładzin nie można łączyć z kilku kawałków w obrębie jednego pokoju , za wyjątkiem 
łączenia wykładziny wzdłuż rulonów. Wykładziny należy położyć z bezspoinowym wywinięciem na ściany do wysokości 10cm ( cokoliki) 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. ST. Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
· Jakość użytych materiałów 
· Kompletność wykonanych prac 
· Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać 
odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są : 
· dla wykładzin podłogowych m2 
· dla wylewek samopoziomujących m2 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ST  niniejszej Specyfikacji. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy odebrać przygotowanie podłoża . 
Poszczególne etapy robót okładzinowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
9. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
· Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania okładzin ściennych 
i podłogowych 
· Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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IX. SST-07 MONTAŻ DRZWI 
Kod CPV - 45421100-5 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu drzwi oraz stolarki 
drzwiowej i okiennej.  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Materiały. 

- Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe, pełne, laminowane. 
- Drzwi ppoż. Dymoszczelne (EIS30) wewnętrzne system, z kształtowników stalowe przeszklone, klamka, zamek, samozamykacz. 

Szerokość przejścia światła 1000mm mierzona do skrzydła otwartego na 90 stopni. 
- Drzwi ppoż. wewnętrzne system, z kształtowników stalowe pełne. Odporność ogniowa EIS 30, klamka, z, samozamykacz. 

Szerokość przejścia światła min. 900mm mierzona do skrzydła otwartego na 90 stopni. 
    Wbudować należy okna i drzwi kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
3. Osadzanie stolarki drzwiowej. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST X. Roboty murowe. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB wg p.5.4. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Wartość luzu i odchyłek Miejsce luzów 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
4. Powłoki malarskie. 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.  
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 

5. Kontrola jakości. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegaj odbiorowi. 
7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

a) dostarczenie gotowej ślusarki 
b) osadzenie ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
c) dopasowanie i wyregulowanie, 
d) ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane. 
a) PN/B-10085:2001. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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b) N-C-81901:2002. Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
c) PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
d) BN-71/6113-46. Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
e) PN-C-81607:1998. Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
f) Aprobaty techniczne okien i drzwi. 
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X. SST-08  ROBOTY MALARSKIE 
Kod CPV 45442100-8 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie 
dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
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 ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 

• wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań 

dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz 

powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000, pkt. 1.4.  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt 
drewnopodobnych, itp.) na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach 
użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych 
wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – napigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim 
powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.  
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym 
rozpuszczalnikami organicznymi  
(np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą  - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 
rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych  - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 
oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno- organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju 
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 
past do zarobienia wodą. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich 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. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały  do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• Farby dyspersyjne lateksowe  akrylowo-kompozytową odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
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- odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 
- stopień połysku – mat 
- odporność na naświetlanie lampami bakteriobójczymi UVC  

• Farby na spoiwach: 
� żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
� żywicznych rozcieńczalnych wodą 
� mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
� mineralno- organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych, 
� lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy                      
� lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 
� środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2.. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

� rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane 
fabrycznie, 

� środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
� środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
� kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich 

aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.3. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa 
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

� szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
� pędzle i wałki, 
� mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
� agregaty malarskie ze sprężarkami, 
� drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w OST. 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz urządzeń mechanicznych. 
 Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 
samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowane należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby 
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
• Wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• Ułożeniu wytrawy wyrównującej posadzki, 
• Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu ślusarki,. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
5.3.1.  Nie otynkowane mury z cegły lub z kamienia   
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru 
powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.  
 Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar resztek starej powłoki 
malarskiej. 
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Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie 
może być większa od podanej w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 
 

Lp. Rodzaj farby 

Największa 

wilgotność 

podłoża,           w 

% masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 

w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno - organicznych 4 
 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.2. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3.3. Podłoża z płyt gipsowo – kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące 
oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 
5.3.4. Podłoża z płyt włóknisto – mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez 
plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico  płyty, a ich główki powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i 
odtłuszczone. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

� przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

� w temperaturze nie większej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w 
miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy 
osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości 
podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz 
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem 
farbami. 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na 
reemulgację, 

b)  aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą. 
Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodnie ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
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Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt.6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót. 
6.21. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

• Dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• Dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• Murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z normą PN-

68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• Podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• Tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-

70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
• Podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia, 
• Płyt gipsowo – kartonowych i włóknisto – mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
• Elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie      PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i 

określić wilgotność metodą suszarkowo – wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2.2. Badania materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2. – 2.2.4.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

� Czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów używanych w robotach malarskich, 

� Terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
� Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 

mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami 
producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót 
malarskich, w szczególności w zakresie: 

� Zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
� Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 
� Prawidłowości przygotowania podłoży, 
� Jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 

wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 

przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• Sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• Sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• Sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzenia badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 

powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno – włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 

o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotka z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać a odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka 
będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie 
potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować 
uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczaniu 
powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię 
dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej 
powierzchni ich rzutu. 

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójna powierzchnie prostokąta, opisanego na 
grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach 
zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 
7.3. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich 
np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacja projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. 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 rozliczania robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. 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 jej działania powinna określić 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, 
� dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robót, 
� dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
� protokoły odbioru podłoży, 
� protokoły odbiorów częściowych, 
� instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
� wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 

podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie 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 powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć 

jedno z następujących rozwiązań: 
� jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i 

przedstawić ją ponownie do odbioru, 
� jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 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 do usunięcia wadliwie wykonanych 
robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności obioru 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, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich 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 powłok malarskich, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

`Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 
` Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach malarskich. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
9.1. Zasady rozliczania i płatności 

Rozliczanie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczania oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczana na 

podstawie: 
� określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
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� ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
� obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
� ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, do 

poziomu podłogi lub terenu, 
� zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
� przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
� przygotowanie podłoży, 
� próby kolorów, 
� demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania 

prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
� wykonanie prac malarskich, 
� usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
� oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebne zamalowanych elementów nie 

przeznaczonych do malowania, 
� likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich 

na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach 

lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9. SST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  odbiorze. 
PN-EN ISO 2409:1999      Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 arby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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XI. SST-09  DOSTAWA WYPOSAZENIA - MEBLE 
Kod CPV 39151000-5,  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące dostawy elementów wyposażenia. 
1.2. Zakres stosowania ST 
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 ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 

• Montaż odbojnic płaskich poziomych PCV 
• Montaż bramki samozamykającej 
• Dostawa i rozmieszczeni mebli oraz donic 
• Montaż kratek wentylacyjnych, 
• Montaż półki na ścianie 
• Montaż osłon na parapety  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
Bramka samozamykająca bramka z elementów stalowych lub tworzywa o wysięgu 100cm  wypozazona w samozamykacz 
Krzesła: Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki Rama  metalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor Alu Inne 
właściwości ● możliwość łączenia krzeseł w rzędy przy pomocy nakładek na ramę typu LINK  możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.) 
Wymiary pojedynczego krzesła 50 x 52x 82, H siedziska = 46 cm 
pojedyncze – szt 2 
zestaw x 2 – szt 2 
zestaw x3 szt `12 
zestaw x4 szt. 3 
Stoliki 

1. okrągły  szt 1  
Podstawa stołu ● złożona z czterech nóg, wykonanych z chromowanych lub malowanych proszkowo rur ● wysokość stołu dostosowana do 
standardowych krzeseł kawiarnianych Blat, melamina, laminat, Fornir min. Wysokość  >70 cm 

2. kwadratowy  szt 2 
Podstawa stołu  wykonana z metalowych chromowanych lub malowanych proszkowo rur , blat kwadratowy – 550×550 mm – szkło 
przezroczyste, szkło matowe. 
Fotele  szt 4  
Siedzisko i oparcie miękkie tapicerowane, oparcie zintegrowane z podłokietnikami, stabilne, chromowane nóżki. 
Wymiary – 70x63x77 ( siedzisko  ok. 45) cm 
Półkę nad grzejnikiem szt .1  
Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), Nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, 
Bezbarwny lakier akrylowy. Wypełnienie: papier. Podpórka półki: stal, wymiar 190 x 26 
Kwiaty w donicach szt 4 
Donice okrągła ha min. 650 cm, rośliny do uzgodnienia z inwestorem np. Skrzydłokwiat 
Uwaga: meble powinny nawiązywać kolorem i grafiką do  zastosowanych na parterze budynku. 
Odbojnice ścienne płaskie  
Odbojnice ścienne płaskie  do zabezpieczenia powierzchni przed przypadkowymi zabrudzeniami oraz zarysowaniami.  Wykonana z żywica 
winylowa z domieszką akrylu w pełni biodegradowalne.  
Montaż: na klej kontaktowy, montażowy lub na taśmy dwustronnie klejące już na gotowo podklejone, 
Kolor  wg rysunku nr 3 
Obłożenie parapetów 
Parapety wewnętrzne nałożyć profil parapetu wewnętrznego renowacyjnego wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany 
okleinami PVC, zabezpieczony do transportu i montażu folią ochronną. kolor biały. 
Przeznaczony do montażu na starych parapetach betonowych, lastrykowych, itp. Zmontować z 
pomocą kleju montażowego, tworzy ze starym parapetem spójną całość nadając mu nowy estetyczny  
Kratki wentylacyjne 
kratki wentylacyjne z pcw w kolorze białym. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w OST. 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. W czasie transportu konstrukcja powinna 
być zabezpieczona przed zniszczeniem. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
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opadami atmosferycznymi.”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
5.2. Montaż 
Montaż należy prowadź zgodnie z przedstawionymi wytycznymi lub instrukcjami producenta.a. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt.6. 
6.2. Odbiór robót 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić stan i wygląd, pionowości i spoziomowania 
rozmieszczenie miejsc  zamocowania i sposób osadzenia elementów i mechanizmów, uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi 
elementami prawidłowość działania części ruchomych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
9.1. Zasady rozliczania i płatności 
Cena jednostki obmiarowej 
Obejmuje wszystkie roboty związane z dostarczeniem, wbudowaniem, uruchomieniem i odbiorem dźwigu osobowego, a w szczególności: 
- zakup i dostarczenie na teren budowy platform dla niepełnosprawnych 
- montaż i wbudowanie ze wszystkimi mechanizmami i instalacjami 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, w punkcie BOO 
Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót STWiOR – robót budowlanych. 
oraz z polecenia Kierownika Kontraktu niezbędne do zrealizowania robót związanych z instalacją 
i montażem dźwigu osobowego na obiekcie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wytyczne producenta. 
 
XI. INNE 
Roboty nie opisane w powyższych szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonywać zgodnie z ogólna specyfikacją techniczną, 
projektem, zaleceniami producentów, aprobatami technicznymi i normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 


