
ROBOTY W ZAKRESIE REMONTÓW BUDOWLANYCH 

 

SPECYFIKACJA ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH 

 

1. WSTEP  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja 

Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem 

SST.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych :  

 

01. Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie terenu budowy  

02. Roboty konstrukcyjne  

03. Roboty wyburzeniowe i demontażowe  

04. Roboty murarskie  

05. Prace tynkarskie  

06. Roboty malarskie  

07. Kładzenie płytek  

08. Kładzenie i wykładanie podłóg  

09. Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

10. Stropy podwieszone  

11. Roboty w zakresie ślusarki aluminiowej  

12. Roboty izolacyjne w pomieszczeniach mokrych  

 

Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy 

rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniach 

branżowych.  

 

1.4. Podstawa opracowania  

 

Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 

budowlano-montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)  
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2. WYMAGANIA OGÓLNE  

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiającego 

zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.  

 

Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych ” oraz obowiązujących Polskich Norm zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 

Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i 

ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z 

Projektantem, Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego.  

 

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi 

oraz nie może obniżać jakości robót budowlanych.  

 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiałów  

I-szej jakości (nie dopuszcza się stosowania niejednorodnych materiałów z różnych serii, 

końcówek itp. ), z zastosowaniem narzędzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z 

realizacją w warunkach odpowiadających wymogom technicznym poszczególnych robót  

( temperatura, wilgotność ) z dbałością o materiał i wykonane uprzednio roboty.  

 

2.1.1 Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  

 

2.1.2 Dokumentacja Projektowa  

 

-Projekt rozmieszczenia kamer 

 

-Przedmiar robót do projektu  

 

-Kosztorys inwestorski do projektu  

 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje;  

 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót  

2. Projekt organizacji i harmonogram Robót  

3. Projekt zaplecza technicznego budowy  

 

2.1.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową  

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Wykonawcę stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby 

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

dokumentacji.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów 

ze skali rysunków.  

 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

 

2.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 

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. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.  

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

 

2.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 

budowy, podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

 

2.1.6 Ochrona przeciwpożarowa  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

 

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.  
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2.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

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

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 

2.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze 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.  

 

2.1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas 

wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.  

 

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

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

 

 

 



SST Roboty budowlane 5 

2.1.10 Ochrona i utrzymanie robót  

 

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

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego).  

 

2.1.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót.  

 

2.2 MATERIAŁY  

 

2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 

Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu Wykonawczego i przedmiaru robót oraz 

przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą Techniczna.  

 

Materiały zastosowane do wnętrza muszą ponad to posiadać świadectwo dopuszczenia 

Państwowego Zakładu Higieny.  

 

2.2.2 Źródła uzyskania materiałów  

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa 

dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego  

 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót.  

 

2.2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy.  

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
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2.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

 

Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inżynierem organizuje 

Wykonawca.  

 

2.2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

 

2.3 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 projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umowa.  

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

2.4 TRANSPORT  

 

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 Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umowa.  

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

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

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
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osie mogą być dopuszczone Zamawiającego, 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.  

 

2.5 WYKONANIE ROBÓT  

 

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

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

 

Decyzje Zamawiającego 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. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię  

 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku, z czym: -obowiązuje cisza nocna w 

godz. 22 – 6. Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

-Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla 

czynnych oddziałów,  

 

-Wykonawca nie może korzystać w celach transportu materiałów z wind osobowych  

 

-Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 

Szpitala  

 

2.6 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT  

 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:  

 

• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,  

• sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia) 

• oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

-dróg dowozu materiałów 

-miejsc składowania materiałów 

 

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w 

media tj. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót.  

 

 

 



SST Roboty budowlane 8 

2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

 

2.7.1 Program zapewnienia jakości  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

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

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera.  

 

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:  

 

a) część ogólną opisująca:  

 

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

-bhp.,  

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,  

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

 

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

-środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów robót,  

-sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  

 

2.7.2 Zasady kontroli jakości robót  

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiagnać założoną jakosć robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakosci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, właczajac personel, 

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

 

Wykonawca bedzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czestotliwoscią 

zapewniajacą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST  

 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czestotliwosć są okreslone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.  
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, że wszystkie stosowane urzadzenia i 

sprzet badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

2.7.3 Pobieranie próbek  

 

Próbki bedą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.  

 

Zamawiajacy bedzie mieć zapewnioną moliwosć udziału w pobieraniu próbek.  

 

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usuniete lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  

pokrywa Wykonawca.  

 

2.7.4 Badania i pomiary  

 

Wszystkie badania i pomiary bedą 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 Zamawiajacego.  

 

Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.  

 

2.7.5 Raporty z badań  

 

Wykonawca bedzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie pózniej jednak niż w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.  

 

 

2.7.6 Badania prowadzone przez Inżyniera  

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów.  

 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

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

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a 

koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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2.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności  

 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą  

- aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. W 

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

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

cechy.  

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą  

 

2.8 DOKUMENTY BUDOWY  

 

2.8.1 Rejestr obmiarów  

 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 

2.8.2 Dokumenty laboratoryjne  

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

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

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

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

 

2.8.3 Pozostałe dokumenty budowy  

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

• protokoły przekazania Terenu Budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie.  

 

2.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy  

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

2.9 OBMIAR ROBÓT  

 

2.9.1 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 Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 

przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacja. Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.  

 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera.  

 

2.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST.  

 

2.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 

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.  
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2.9.4 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 Zamawiającego.  

 

2.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru  

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.  

 

2.10 ODBIÓR ROBÓT  

 

2.10.1 Rodzaje odbiorów robót  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi końcowemu,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

2.10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

 

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

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.  
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2.10.3 Odbiór częściowy  

 

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

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający.  

 

2.10.4 Odbiór końcowy robót  

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Zamawiającego.  

 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa poniżej.  

 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

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 końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego.  

 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

2.10.5 Dokumenty odbioru końcowego  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

• Specyfikacje Techniczne,  

• dokumenty zainstalowanego wyposażenia  

• Rejestry Obmiarów (oryginały),  

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

• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST  
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• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i  

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

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

tych robót właścicielom urządzeń.  

• Instrukcje eksploatacyjne.  

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

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót.  

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

2.10.6 Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.  

 

2.11 PODSTAWA PŁATNOSCI  

 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a także w 

obowiązujących przepisach.  

 

Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować:  

 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

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

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wyposażenie wraz z kosztami zakupu,  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartość ryczałtowa 

zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej 

zapłaty.  

 

2.12 PRZEPISY ZWIAZANE  

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pózniejszymi zm. z 

27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz.718).  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676).  

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).  

• Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).  

 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.u 1113, poz. 728).  

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 

r., poz. 401)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. 

w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pózn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w  

sprawie ochrony przeciwko arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. nr 121, poz.1138).  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo 

Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej –  

 

3. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

 

-ST-Specyfikacja Techniczna  

-SST -Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

 

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 

3.1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy  

 

Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w 

użytkowanym obiekcie) – przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez 

głównego wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, 

obejmującego w szczególności:  

 

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy  
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b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu 

budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych 

magazynów pomocniczych, obiektów technologicznych) w sposób niepowodujący kolizji z 

drogami transportu materiałów i sprzętu  

 

c) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 

robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych  

 

d) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry  

 

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych  

 

f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania 

poszczególnych elementów  

obiektu  

 

3.1.2 Przygotowanie terenu budowy  

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:  

 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w 

czasie wykonywaniu robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; 

ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, 

a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,  

 

b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 

urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z 

budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego 

lub pomocniczego poza budynkami,  

 

c) na budowie urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do 

gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy,  

 

d) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,  

 

e) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, 

karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami lub wytycznymi  

producenta,  

 

f) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,  

 

g) wykonać osłony oraz przejścia dla pieszych na czas trwania budowy  
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h) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  

 

3.1.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy  

 

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w 

czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnątrzszpitalnego.  

 

W razie, gdy wskutek wykonywania robót, został zamknięty przejazd, w jego miejscu należy 

umieścić zaporę z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzień i w nocy, a w 

odpowiedniej odległości ustawić tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej 

drodze objazdu.  

Jednostka i zasady obmiarowania  

 

-Jednostką obmiarową jest m3  

-Powierzchnia wylewek betonowych (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów 

wbudowywanych  

 

• Odbiór robót  

 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 

.  

Odbiór należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do następnych robót 

 

Przepisy związane  

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r – Dz.U.Nr 47 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 

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

 

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

 

BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badan.  

PN-80/M-47340.02 Betonowanie . Ogólne zasady i badania  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  

PN-89/H-84423 Stal do zbrojenia betonu  

PN-90/M-4785 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego  

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe żelbetowei sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie  

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty salowe do zbrojenia betonu  

PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki  

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub 

zgrzewanych  

 

3.2 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE  

 

Spis treści:  

 

• Wstęp 
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-Przedmiot SST 

-Zakres robót 

-Określenia podstawowe 

-Ogólne wymagania dotyczące robót 

• Materiały  

• Sprzęt  

• Transport  

• Wykonywanie robót  

• Kontrola jakości robót  

• Obmiar robót  

• Odbiór robót  

• Podstawa płatności  

• Przepisy związane  

• Wstęp  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

robotami wyburzeniowymi i demontażowymi.  

 

Zakres robót:  

 

-Wykucie szerszych otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych na poziomie piwnic  

-Rozebranie ścianek działowych z cegieł na zaprawie cementowo -wapiennej  

-Wykucie otworów w ścianach  

-Roboty rozbiórkowe – elementy beton. nieuzbrojone – gr. do 15 cm– warstwy posadzkowe  

-Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  

-Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego w stropie  

-Wykucie z muru ościeżnic stalowych i drewnianych  

-Wyburzenie słupków betonowych podpierających podciągi w miejscu lokalizowania 

szerokich drzwi. Słupki wyburzyć dopiero po wykonaniu nowych belek wg proj. konstrukcji  

 

-Demontaż. drzwi wewnętrznych i balkonowych oraz okien skrzynkowych  

-Demontaż. szaf wnękowych w pokojach chorych  

-Demontaż ścianki drewnianej w klatce schodowej  

-Skucie istniejącej glazury  

 

-Demontaż istniejących parapetów 

-Wyburzenie ścian pod wnęki elektryczne 

 

Określenia podstawowe  

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają:  

 

-roboty budowlane -wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej  

-Wykonawca -osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  

-wykonanie -wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  

-procedura -dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpioną normami,  

aprobatami technicznymi i instrukcjami,  
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-ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

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

dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie  

 

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia  

 

• Materiały. 

  

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe 

(złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne  

 

• Sprzęt.  

 

-Samochód samowyładowczy  

-Wciągarki ręczne i elektryczne  

-Rusztowania systemowe  

-Pomosty wewnętrzne  

-Drobny sprzęt: łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 

drewna  

 

• Transport  

.  

Transport gruzu  

 

Transport gruzu wolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczonymi przed 

wypadaniem. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. 

Nienależny używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek  

 

Wykonywanie robót  

 

Zasady wykonywania wyburzeń  

 

Roboty wyburzeniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Miejsce, 

na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi.  

Przed rozpoczęciem robót należy wyłączyć instalację teletechniczną i elektroenergetyczna.  

 

W czasie prowadzenia robót zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonej 

kondygnacji.  

 

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.  
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Zabronione jest przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podcinanie. W czasie 

wykonywania robót rozbiórkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny 

powinny znajdować się poza strefą niebezpieczna.  

 

• Kontrola jakości robót.  

 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, sprawdzeniu braku zagrożeń na 

miejscu, sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek budowli, gruzu oraz kompletności 

wykonania robót  

 

• Obmiar robót.  

 

Jednostka i zasady obmiarowania  

 

- Jednostką obmiarową jest 1 m3(metr sześcienny) wykucia otworów w ścianach i 1 m2 (metr 

kwadratowy) wykucia z muru ościeżnic.  

 

• Odbiór robót  

 

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 

Odbiór należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do następnych robót 

 

 

• Podstawa płatności  

 

Zapisane w dzienniku budowy -m2 i szt. po odbiorze robót  

.  

Cena jednostki obmiarowej:  

 

Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 obejmuje:  

 

-roboty przygotowawcze 

-wykucie otworów, ościeżnic 

-wywóz materiałów z rozbiórki 

-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

-opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko 

 

• Przepisy związane 

 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r – Dz.U.Nr 198, poz. 2043 w 

sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych  

 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r – Dz.U.Nr 47 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które wytwarzający odpady może przekazywać osobom fizycznym do 

wykorzystania  
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-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby  

 

 

3.3 PRACE TYNKARSKIE  

 

Spis treści:  

 

• Wstęp 

-Przedmiot SST 

-Zakres robót 

-Określenia podstawowe 

-Ogólne wymagania dotyczące robót 

• Materiały  

• Sprzęt  

• Transport  

• Wykonywanie robót  

• Kontrola jakości robót  

• Obmiar robót  

• Odbiór robót  

• Podstawa płatności  

• Przepisy związane  

• Wstęp.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań w zakresie wykonania i odbioru 

robót tynkarskich.  

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronna, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną rzecznie 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, ilość 

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/B10100 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.  

Zakres robót:  

-Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych  

-Wykonanie tynków zwykłych IV kategorii wykonywanych ręcznie  

-Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego  

Wykonywane ręcznie na tynkach istniejących  

-Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego  

Wykonywane ręcznie na tynkach na ścianach nowoprojektowanych.  

 

 

Określenia podstawowe  

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają:  
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-roboty budowlane -wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej  

-Wykonawca -osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  

-wykonanie -wszystkie działania przeprowadzane 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 (opisujące) 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

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

dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

• Materiały.  

 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

90/B14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.  

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy.  

Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie. Mineralne tynki elewacyjne dające 

powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej.  

 

Woda  

 

Do przygotowania zapraw i skrapiania 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 pitna.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

• Sprzęt  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

 

-mieszarki do zapraw 150 l 

-przenośnych zbiorników na wodę 

-wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

-pomosty robocze, rusztowania, 

-stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, 

-pojemniki i wiadra, pędzle 

 

• Transport.  

 

Zaprawę w workach można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  

Dostawa -samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach transport ręczny  

 

• Wykonywanie robót.  
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Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany. 

 

Warunki przystąpienia do robót:  

 

-Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

 

-Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

 

-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".  

 

-W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda.  

 

Przygotowanie podłoża  

 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 .  

Spoiny w murach ceglanych  

 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną 

należy je wyskrobać na głębokość jw. lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 

przyczepność tynku do podłoża.  

 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc.  

roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynowa.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

 

Wykonywanie tynków zwykłych  

 

-Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno-i wielowarstwowych zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.  

-Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być 

zgodne z normą PN-70/B-10100.  

-Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób 

standardowy.  

-Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  

-Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych,  

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

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
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-Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie 

narażonych na zawilgocenie -w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie -w proporcji 

1:1:2.  

 

• Kontrola jakości robót. 

 

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych: 

-Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zaprawy 

przeznaczonej do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

-Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości  

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

przez Inspektora nadzoru.  

 

Badania w czasie odbioru robót  

 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie:  

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości -przygotowania podłoży,  

-przyczepności tynków do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

-grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 

podłoże było odsłonięte, lecz nienaruszone, 

-wygładu powierzchni tynku, 

-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych, 

-badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

 

 

• Obmiar robót.  

 

Jednostka i zasady obmiarowania  

 

-Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  

-Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu  

-Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy)  

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

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  

 

• Odbiór robót.  

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim i 

przedstawić do ponownego odbioru.  

 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem oraz zawierać wykaz wad i usterek ze 

wskazaniem możliwosci ich usuniecia . Ukształtowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia 

powierzchnie scienne powinny być zgodne z dokumentacją projektowa. Dopuszczalne 
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odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 

być większe niż3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego -nie mogą być większe ni. 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości,  

 

-poziomego -nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej  

Powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.).  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,  

-trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

-odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

-ocenę wyników badan, 

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 

• Podstawa płatności.  

 

Cena ryczałtowa 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. 

 

• Przepisy związane  

 

-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

-PN-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  

-PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe  

-PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska  
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3.4 ROBOTY MALARSKIE  

 

Spis treści:  

 

• Wstęp 

-Przedmiot SST 

-Zakres robót 

-Określenia podstawowe 

-Ogólne wymagania dotyczące robót 

• Materiały  

• Sprzęt  

• Transport  

• Wykonywanie robót  

• Kontrola jakości robót  

• Obmiar robót  

• Odbiór robót  

• Podstawa płatności  

• Przepisy związane  

• Wstęp.  

 

Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich wewnętrznych.  

Zakres robót objętych SST  

-Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobywanie i zmycie starej 

farby  

- Malowanie ścian farbami samosterylizującymi, akrylowymi, wodoodpornymi wewnętrznych 

podłoży gipsowych z gruntowaniem  

 

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem.  

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają:  

 

-roboty budowlane -wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót malarskich 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

- Wykonawca -osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  

- wykonanie -wszystkie działania przeprowadzane 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 (opisujące) 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

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

dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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• Materiały.  

 

Farby należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż +5C  

-Samosterylizująca, półbłyszcząca, powłoka akrylowa, wodoodporna odporna na alkalia 

-Farba emulsyjna „Polinit” 

-Mydło techniczne maziste 

-Wapno suchogaszone 

-Piasek do zapraw 

 

• Sprzęt.  

 

Sprzęt:  

 

-mieszadła do farb 

-pojemniki i wiadra 

-pędzle 

 

• Transport.  

 

Transport materiałów  

 

Farbę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zapewniających 

temperaturę nie niższą niż +5 C.  

 

• Wykonanie robót  

 

Warunki przystąpienia do robót  

 

- Wszystkie prace malarskie powinny być wykonane przez doświadczoną ekipę malarską  

-Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, 

jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię 

zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. 

Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.  

-Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

-Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 

większa, niż 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych. 

Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a 

nawet niszczenie powłoki malarskiej  

- Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%  

- Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5oC, natomiast wilgotność niższa niż 80 %  

Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb.  

 

Przygotowanie podłoża  

 

- Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100  

-Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, 

należy je lekko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do 

malowania.  
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-Podłoża tynkowe powinny pad względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 

wymaganiom dla tynków zwykłych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być 

przygotowane w następujący sposób:  

-wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 

zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce równało 

się z powierzchnią tynku  

-przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podłoża  

powinny być zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb  

- powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od 

zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku.  

 

Wykonywanie robót malarskich  

 

-Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez 

prześwitów, plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką 

tkanina. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów 

pędzla i odprysków. Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się 

poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy 

zastosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.  

-Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w 

temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła 

poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi +12 -+18 C.  

-Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w 

pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia 

wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane).  

- Farby akrylowe należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż+5 C.  

- Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%.  

 

• Kontrola jakości robót.  

 

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, 

gładzi, płyt gipsowo-kartonowych nie wcześniej niż. Po 7 dniach od daty ich ukończenia.  

 

Badania w czasie odbioru robót  

 

Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie:  

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-prawidłowości przygotowania podłoży, 

-sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

-sprawdzenie połysku 

-sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 

-przyczepności farby do podłoża, 

-wyglądu zewnętrznego powierzchni, 

 

• Obmiar robót.  
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Jednostka i zasady obmiarowania  

 

-Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu 

stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza elementów w stanie surowym. Długość 

ściany oblicza się w rozwinięciu.  

-Powierzchnię malowania stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych 

na płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu  

- Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.  

Ilość malowania w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

• Odbiór robót.  

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich..  

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

jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostać odebrane. W takim 

przypadku należy malowanie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.  

 

Odbiór malowania  

 

Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa.  

-Roboty można uznać za odebrane, jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik 

pozytywny. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość  

Robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 

-Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

-ocenę wyników badan,  

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

 

• Podstawa płatności  

 

• Przepisy związane  

 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

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

farbami emulsyjnymi  

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

zapewnienia jakości  

 

 

3.5. STROPY PODWIESZANE  

 

Spis treści:  

 

•  

Wstęp 

-Przedmiot SST 

-Zakres robót 

-Określenia podstawowe 
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-Ogólne wymagania dotyczące robót 

• Materiały  

• Sprzęt  

• Transport  

• Wykonywanie robót  

• Kontrola jakości robót  

• Obmiar robót  

• Odbiór robót  

• Podstawa płatności  

• Przepisy związane  

 

• Wstęp  

 

Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stropów podwieszonych.  

 

Zakres stosowania SST  

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 

realizacji robót.  

 

Zakres robót objętych ST  

 

Wykonanie stropu kasetonowego 60 x 60, rozbieralnego na konstrukcji metalowej.  

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i  

Oznaczają:  

-roboty budowlane -wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót malarskich 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

- Wykonawca -osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  

- wykonanie -wszystkie działania przeprowadzane 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 (opisujące) 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

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

dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

• Materiały  

 

- Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed 

przemarzaniem, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach  
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Płyty akustyczne ECOPHON  

 

Wymiary 600/600, 1200/600, 1200/1200 Surowiec w 100 % wełna szklana pokryta welonem 

z włókna szklanego grubości 0,53 mm Gęstość pozorna 60+/-15 Grubość 15 mm 

 

Zastosowanie w pomieszczeniach o temp do 30oC przy wilgotności 95%, budynków 

użyteczności publicznej kategorii A i B  

 

Odporność na ogień  

 

płyty Ecophon Gedina A sklasyfikowano jako niepalne, nie kapiące i nieodpadające pod 

wpływem ognia Atest higieniczny zgodnie z atestem higienicznym PZH nr 220/B-158/92 w/w 

płyty spełniają wymagania higieniczne  

Sorpcja i desorpcja pary wodnej < 5,0 (temp 30st.c, wilg 95%)  

Pochłanianie dźwięku 85%  

Demontowalnosć pełna  

Powierzchnia ( użytkowa) pokryta jest Powłoką  

Akutex T odpowiedzialną za pochłanianie dźwięku  

WSP. Odbicia światła 84%  

Klasa pochłaniania dźwięku A cwk/200mm zgodnie z normą EN ISO 11654  

Klasa Czystości Powietrza M3.5/100  

Rodzaj podwieszenia konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami 

dostawcy/producenta. Zawiera wieszaki, profile główne, poprzeczne, kołki, klipsy, łączniki, 

przyścienne, elementy konieczne do poprawnej instalacji. 

Rodzaj konstrukcji Ecophon Connect T24  

Wieszaki regulowane  

Odporność na korozje podwyższona odporność na korozje  

Masa łącznie z konstrukcją 2,5-3,0 kg /m2  

 

Rodzaj konstrukcji  

 

Ecophon Connect Higiene C3 T24, która poza powłoką cynkowa, µ pokryte są powłoką 

poliestrową o grubości 55 µm, odporność  

Korozyjna powłoka działanie mediów agresywnych w środowisku o stopniu agresywności U  

 

Wieszaki  

 

Wieszaki regulowane pokryte są powłoką grubości 18 lub 20 µm, Connect C3  

 

Odporność na korozje  

 

Odporne na korozje  

 

Masa łącznie z konstrukcją 3-4 kg/m2  

 

Krawędzie płyt  

 

Gruntowane  

 

Transport  
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W trakcie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemarzaniem i wilgocią.  

  

Wykonanie robót 

 

-Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa 

wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 

poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 Emm. 

Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także 

czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy 

użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm.  

-Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi. Fuzycie fabrycznie 

uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją 

zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.  

-Narożniki Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod katem 45°) oraz ściśle 

dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych 

narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją  

-Siatka modularna 600x600 mm Nale y umiescić profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy 

profilami nosnymi w odstepie 600 mm. Nastepnie umiescić profile poprzeczne (600 mm) 

równolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi 

o długosci 1200 mm.  

 

Obmiar robót  

 

-Jednostka i zasady obmiarowania : jednostką obmiarową jest m2. 

-Ilosć sufitu podwieszanego w m2 okresla się na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

• Odbiór robót  

 

-Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  

-Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powiniennozostać 

odebrane.  

-Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa.  

-Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierac:  

-ocenę wyników badan, 

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwosci ich usuniecia 

 

• Przepisy zwiazane  

 

PrPN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003i 9004) Normy dotyczace systemów zapewnienia 

jakosci  

 

3.11 ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ  

 

Spis tresci:  

 

• Wstep 
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-Przedmiot SST 

-Zakres robót 

-Okreslenia podstawowe 

-Ogólne wymagania dotyczace robót 

• Materiały  

• Sprzet  

• Transport  

• Wykonywanie robót  

• Kontrola jakosci robót  

• Obmiar robót  

• Odbiór robót  

• Podstawa płatnosci  

• Przepisy zwiazane  

 

• Wstep.  

 

Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczace wykonania i 

odbioru slusarki aluminiowej drzwiowej.  

 

Zakres stosowania SST  

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 

realizacji robót  

 

Zakres robót objetych SST  

 

Niniejsze wymagania dotyczą stolarki drzwiowej obejmujacej dostawę i montaż drzwi i okien 

aluminiowych oraz scian kurtynowych.  

Okreslenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i 

oznaczaja:  

-roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem slusarki 

aluminiowej okiennej i drzwiowej, scian kurtynowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej,  

- Wykonawca -osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,  

- wykonanie -wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  

- procedura -dokument zapewniajacy jakosc; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastapiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami,  

-ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) 

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .  

 

Ogólne wymagania dotyczace robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosć ich wykonania oraz za ich zgodnosć z 

dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

• Materiały  
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Warunki przechowywania towaru  

 

Towary magazynowane powinny być składowane w suchym i ciepłym miejscu. 

 

Warunki przechowywania poszczególnych grup artykułów : 

 

Profile  

 

Temperatura składowania: w granicach 12 -50°C 

Wilgotnosć wzgledna: nie wiecej niż 85% 

 

Inne:  

 

przechowywać w pomieszczeniu zamknietym, nie wystawiać na bezposrednie działanie 

promieni słonecznych.  

 

Akcesoria i maszyny  

 

Temperatura składowania: w granicach 10 -30°C 

Wilgotnosć wzgledna: nie wiecej niż 90% 

 

Stolarka drzwiowa:  

 

- Wytłaczane profile aluminiowe :  

- Skład zgodny z normą EN 573 czesci 3  

- Własciwosci mechaniczne zgodne z normą EN 755 czesć 2.  

- Tolerancje wymiarowe zgodne normy DIN 17 615 EN 12020 czesć 2.  

- wg zestawień w projekcie wykonawczym  

- zastosować : aktywatory otwarcia, czujniki zabezpieczajace, kontrolę  

dostepu  

- stosować zestawy szklane bezpieczne, hartowane  

- drzwi przesuwne, wiszace, bez progów  

- przy drzwiach rozsuwanych zapewnić otwieranie automatyczne i reczne. Nale y wykluczyć 

możliwosć zablokowania  

- w razie pożaru w drzwiach rozsuwanych należy zapewnić samoczynne rozsuniecie i 

pozostanie w pozycji otwartej  

 

• Transport  

 

-Transport materiałów  

 

Do przewozu slusarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiajacych 

zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych.  

 

• Wykonanie robót  

 

-Warunki przystapienia do robót Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary 

otworów z natury.  
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-Zasady montażu Przy montażu futryn drzwi i drzwi – stosować zasady przedstawione w 

opisie montażu dostawcy stolarki drzwiowej.  

 

• Kontrola jakosci robót  

 

Sprawdzenie jakosci robót zwiazanych ze slusarką budowlaną polega na:  

 

a). Dokonaniu oceny jakosci slusarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z 

zamówieniem tzn.:  

-zgodnosć wymiarów  

-jakosć materiałów, z której slusarka została wykonana,  

-zgodnosć z przyjetymi rozwiazaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki, 

jakosć i dobór oscieżnic,  

-sprawnosć działania skrzydeł i elementów ruchomych.  

 

b) Kontroli prawidłowosci wykonania robót montażowych:  

 

-sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakosci ich wykonania  

-kontrola prawidłowosci osadzenia w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami montażu,  

-sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,  

-sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystapiły zabrudzenia lub uszkodzenia,  

-kontrola sprawnosci działania elementów ruchomych.  

 

• Obmiar robót  

 

Jednostka i zasady obmiarowania 

 

-Jednostką obmiarową drzwi wraz z oscieżnicą jest szt. ( sztuka )  

 

• Odbiór robót  

 

-Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora 

nadzoru,  

-Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione.  

-Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierac:  

-ocenę wyników badan,  

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwosci ich usuniecia,  

-protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka.  

 

• Przepisy zwiazane  

 

AT –15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB 

AT-15-5807/2003 Aprobata techniczna ITB 

AT-15-2648/2001 Aprobata techniczna ITB 

PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania  

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałosciowych  

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokosc, szerokosc, grubosć i prostokatnosc. Klasy 

tolerancji 

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskosć ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
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BN-79/6821-Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie 

BN –75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone 

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział  

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

zapewnienia jakosci 

 

 


