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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA 

B - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach: remontu wytypowanych 

pomieszczeń w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Pl. Powstańców 

Warszawy 1 w Warszawie.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy 

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

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

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

 POMIESZCZENIA KORYTARZA – ROBOTY DEMONTAŻOWE: 

- zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym,  

- demontaż opraw oświetleniowych na czas prowadzenia robót malarskich,  

- demontaż listew elektroinstalacyjnych ściennych ułożonych pionowo i poziomo wraz gniazdami 

elektrycznymi, lan,  

- demontaż łączników światła,  

- demontaż istniejącej wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi, 

- demontaż występujących elementów naściennych mocowanych na stałe, malowanie ściany 

ponowne zamontowanie,  

- demontaż kratek wentylacyjnych w pomieszczenia, oczyszczenie wlotu kanału,  

POMIESZCZENIA KORYTARZA– ROBOTY BUDOWLANE: 

- oczyszczenie opraw oświetleniowych, sprawdzenie poprawności działania oświetlenia ( w 

przypadku uszkodzeń wymiana na nowe odtworzeniowe), ponowny montaż po wykonaniu robót 

malarskich,  

- naprawa zarysowań ścian i sufitów – szpachlowanie oznaczonych i nowopowstałych rys i pęknięć 

na ścianach i sufitach z wklejeniem siatki zbrojącej z włókna szklanego, wyrównanie powierzchni i 

struktury na ścianie,  

- montaż nowych narożników stalowych ścian po demontażu uszkodzonych, nowe stalowe 

wklejone w szpachlę gipsową, wyrównanie i przetarcie przyległej ściany z wyrównaniem struktury i 

powierzchni z tynkiem istniejącym,  
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- uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni ścian szpachlą gipsową, przetarcie ściany z 

wyrównaniem struktury i powierzchni uzupełnień z tynkiem istniejącym, montaż nowych listw 

odbojnicowych w kolorze szarym na wysokości 80cm, listwy elastyczne, szerokości 21 cm, gr. 

2mm, kolor biały, montaż samoprzylepny, trudno zapalna,  

- uzupełnienie uszkodzeń powierzchniowych i wgłębnych tynków poprzez miejscowe 

szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, wygładzenie i przetarcie tynków z ujednoliceniem 

powierzchni,  

- montaż nowej kratki wentylacyjnej 20x20cm, montaż nowej kratki z możliwością regulowania 

przepływu powietrza z siatką zabezpieczającą przed insektami, akrylowanie po montażu wokół 

przed malowaniem, 

- montaż nowych listew elektroinstalacyjnych, kolor biały, wymiar 60x90mm, układ odtworzeniowy 

montaż na systemowe kołki rozporowe maksymalnie co 30cm, przełożenie instalacji, na 

początkach, narożach i połączeniach stosować pokrywy i narożniki systemowe, akrylowanie 

połączeń między listwą i ścianą,  

- montaż nowych gniazd elektrycznych z uziemieniem, montaż gniazd LAN, gniazda czerwone typu 

2P+Z z blokadą, czerwone IP20, gniazda białe 2P+Z IP20,  

- montaż nowego łącznika na nowy podwójny, kolor biały, IP 20, bez podświetlenia, automatyczne 

zaciski sprężynowe montaż podtynkowy, w zestawie z ramką,  

- uzupełnienie masą akrylową połączeń pomiędzy elementami wykończenia i wyposażenia 

istniejących i projektowanych,  

- przygotowanie ścian i sufitów, zabudów gips-kartonowych do malowania: przetarcie, wyrównanie 

nierówności w strukturze i wygładzenie tynków, gruntowanie ścian i sufitów, farba gruntująca 

wodorozcieńczalna, wykończenie matowe, malowanie ścian i sufitów farbą wzmocnioną żywicą 

silikonową Remmers Color SF w kolorze jasno szarym RFK 22-6,  

- wymiana wykładziny – frezowanie nawierzchni z pozostałości kleju około 0,5cm, montaż 

wykładziny dywanowej kolor jasno szary srebrny np. BURMATEX grade 21501 lub równoważne, 

wykładzina w płytkach 50x50cm, klasa ogniowa Bfl-s1, ciężar włókna min. 620g/m2, ciężar 

całkowity min. 4100g/m2, wysokość runa min. 3,5mm, grubość całkowita min. 6,0mm, klasa 

użytkowa 33, skład runa 100% nylon barwiony, cokoł systemowy na ścianie wys. 5cm, kolor biały, 

montaż na kołki rozporowe, co 30 cm, klejenie wykładziny klejem na bazie żywic akrylowych w 

dyspersji wodnej, połączenie między cokołem a ścianą wypełnić akrylem przed malowaniem, 

narożniki zakończenia przy ścianach list zakończyć systemowymi narożnikami, łącznikami, 

- montaż nowych listew wykonanych z MDF w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem, 

uzupełnienie przestrzeni między listwą i ścianą masą akrylową, malowanie zgodnie z technologią 

remontu ścian,  

- uprzątnięcie terenu, przygotowanie pomieszczeń dla bezpośredniego użytku, mycie okien, 

oczyszczanie powierzchni poziomych, 

POMIESZCZENIA BIUROWE – ROBOTY DEMONTAŻOWE: 

- zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym,  
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- demontaż opraw oświetleniowych na czas prowadzenia robót malarskich,  

- demontaż listew elektroinstalacyjnych ściennych ułożonych pionowo i poziomo wraz gniazdami 

elektrycznymi, lan,  

- demontaż łącznika światła,  

- demontaż listew odbojowych na ścianach wraz z warstwą kleju,  

- demontaż występujących w wytypowanych pomieszczeniach elementów naściennych, ponowny 

montaż po wykonaniu malowania ścian,  

- demontaż w wytypowanych pomieszczeniach odbojników drzwiowych PCV,  

- demontaż rolet wewnętrznych w wytypowanych pomieszczeniach,  

- demontaż drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach nr 100a (3szt.), 100c (1szt.), 101a (2szt.), 107 

(1szt.), 105 (1szt.), 109 (1szt.) wraz z futrynami,  

- demontaż dekoracyjnych listew naściennych w pomieszczeniu nr 100a, 

- demontaż żaluzji okiennych w wytypowanych pomieszczeniach, 

- demontaż listew przypodłogowych drewnianych, 

- demontaż wykładziny dywanowej w pomieszczeniach wraz z warstwą kleju,  

- demontaż kratek wentylacyjnych w pomieszczenia, oczyszczenie wlotu kanału,  

- demontaż uszkodzonych narożników ściennych w wytypowanych pomieszczeniach,  

- demontaż jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach nr 100, 108, 110, 

- demontaż grzejników stalowych w pomieszczeniu nr 100 (2szt.), 100a (4szt.) oraz 101a 

(1szt.),101c (3szt.), 105 (2szt.), 107 (2szt.), 109 (2szt.), 

- demontaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniu nr 100a (7szt.), 

- demontaż mebli w pomieszczeniach nr 101a oraz 107, 

- demontaż zabudów GK słupów znajdujących się w pomieszczeniu 100a wraz z elementami 

wystroju, 

- demontaż elementów starego systemu teletechnicznego z okien pomieszczenia nr 100a, 

- demontaż dwóch drewnianych płyt z końca pomieszczenia nr 100a wraz z przesuwaną firanką, 

montaż w tym miejscu przesuwnych drzwi szklanych - kolor oklejenia do ustalenia z 

Zamawiającym, 

- wyniesienie mebli z pomieszczeń na czas prowadzenia robót, ponowne wniesienie po 

zakończeniu prac, 

 

POMIESZCZENIA BIUROWE – ROBOTY BUDOWLANE: 

- oczyszczenie opraw oświetleniowych, sprawdzenie poprawności działania oświetlenia (w 

przypadku uszkodzeń wymiana na nowe odtworzeniowe), ponowny montaż po wykonaniu robót 

malarskich,  

- naprawa zarysowań ścian i sufitów – szpachlowanie oznaczonych i nowopowstałych rys i pęknięć 

na ścianach i sufitach z wklejeniem siatki zbrojącej z włókna szklanego, wyrównanie powierzchni i 

struktury na ścianie,  

- montaż nowych narożników stalowych ścian po demontażu uszkodzonych, nowe stalowe 

wklejone w szpachlę gipsową, wyrównanie i przetarcie przyległej ściany z wyrównaniem struktury i 
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powierzchni z tynkiem istniejącym,  

- uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni ścian szpachlą gipsową, przetarcie ściany z 

wyrównaniem struktury i powierzchni uzupełnień z tynkiem istniejącym, montaż nowych listw 

odbojnicowych w kolorze szarym na wysokości 80cm, listwy elastyczne, szerokości 21 cm, gr. 

2mm, kolor biały, montaż samoprzylepny, trudno zapalna,  

- wymiana uszkodzonych uchwytów instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach, 

wykonanie zabudowy pionów instalacji centralnego ogrzewania z płyt gips-kartonowych gr. 1,25cm 

na stelażu stalowym, reakcja na ogień A1, wykonanie narożników stalowych, na połączeniach 

wklejenie siatek zbrojeniowych, wypełnienie szczelin szpachlą gipsową oraz akrylem, wyrównanie 

powierzchni, przygotowanie do malowania wraz ze ścianami pomieszczeń,  

- uzupełnienie uszkodzeń powierzchniowych i wgłębnych tynków poprzez miejscowe 

szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, wygładzenie i przetarcie tynków z ujednoliceniem 

powierzchni,  

- wymiana uszkodzonych wytypowanych drzwi na nowe pełne (9szt.) Gernet Premium 60,  

poziom wygłuszenia minimum 40 dB, kolor nawiązujący do drzwi pomiędzy pomieszczeniem 101A 

i 101B, drzwi wyposażone w klamkę – gałkę oraz zamek podklamkowy, ościeżnica naroża 

portalowa bikolor z uszczelką w kolorze drzwi, w przypadku drzwi posiadających kontrolę dostępu, 

demontaż  

i ponowny montaż elementów systemu kontroli dostępu w uzgodnieniu z firmą współpracującą z 

Urzędem, 

- montaż lub wymiana uszkodzonych głowic termostatycznych 5 stopniowej, kolor biały RAL 9016, 

czujnik cieczowy,  

- montaż rolet okiennych, wewnętrznych, trudno zapalnych, kolor biały, montaż na skrzydłach 

okiennych z prowadnicami wymiar wewnętrzny szyby zgodnie z dokumentacją rysunkową,   

- wymiana wykładziny w wytypowanych pomieszczeniach – frezowanie nawierzchni z pozostałości 

kleju około 0,5cm, montaż wykładziny dywanowej kolor jasno szary srebrny np. BURMATEX grade 

21501 lub równoważne, wykładzina w płytkach 50x50cm, klasa ogniowa Bfl-s1, ciężar włókna min. 

620g/m2, ciężar całkowity min. 4100g/m2, wysokość runa min. 3,5mm, grubość całkowita min. 

6,0mm, klasa użytkowa 33, skład runa 100% nylon barwiony, cokoł systemowy na ścianie wys. 

5cm, kolor biały, montaż na kołki rozporowe, co 30 cm, klejenie wykładziny klejem na bazie żywic 

akrylowych w dyspersji wodnej, połączenie między cokołem a ścianą wypełnić akrylem przed 

malowaniem, narożniki zakończenia przy ścianach list zakończyć systemowymi narożnikami, 

łącznikami, 

- montaż nowej kratki wentylacyjnej 20x20cm, montaż nowej kratki z możliwością regulowania 

przepływu powietrza z siatką zabezpieczającą przed insektami, akrylowanie po montażu wokół 

przed malowaniem, 

- montaż nowych listw elektroinstalacyjnych, kolor biały, wymiar 60x90mm, układ odtworzeniowy 

montaż na systemowe kołki rozporowe maksymalnie co 30cm, przełożenie instalacji, na 

początkach, narożach i połączeniach stosować pokrywy i narożniki systemowe, akrylowanie 

połączeń między listwą i ścianą,  
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- montaż nowych gniazd elektrycznych z uziemieniem, montaż gniazd LAN, gniazda czerwone typu 

2P+Z z blokadą, czerwone IP20, gniazda białe 2P+Z IP20,  

- montaż nowego łącznika na nowy podwójny, kolor biały, IP 20, bez podświetlenia, automatyczne 

zaciski sprężynowe montaż podtynkowy, w zestawie z ramką,  

- uzupełnienie masą akrylową połączeń pomiędzy elementami wykończenia i wyposażenia 

istniejących i projektowanych,  

- przygotowanie ścian i sufitów, zabudów gips-kartonowych do malowania: przetarcie, wyrównanie 

nierówności w strukturze i wygładzenie tynków, gruntowanie ścian i sufitów, farba gruntująca 

wodorozcieńczalna, wykończenie matowe, malowanie ścian i sufitów farbą wzmocnioną żywicą 

silikonową Remmers Color SF w kolorze jasno szarym RFK 22-6,  

- montaż odbojnika ściennego na wysokości klamki po pełnym otwarciu drzwi na ścianie przyległej 

do drzwi, kolor biały, średnica 6cm, wykonany z polietylenu LDPE,  

- montaż nowych listew wykonanych z MDF w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem, 

uzupełnienie przestrzeni między listwą i ścianą masą akrylową, malowanie zgodnie z technologią 

remontu ścian,  

- uprzątnięcie terenu, przygotowanie pomieszczeń dla bezpośredniego użytku, mycie okien, 

oczyszczanie powierzchni poziomych, 

- montaż folii okiennej na całej powierzchni przeszklenia w pom. nr 100, kolorystyka do ustalenia z 

Zamawiającym na etapie prac remontowych, 

- montaż nowych jednostek klimatyzacyjnych w trybie multi-split w pomieszczeniach nr 100, 108, 

110, jednostki o mocy 3kW, dodatkowo wymiana jednostki zewnętrznej na elewacji budynku, 

- montaż nowych grzejników w pomieszczeniu nr 100 (2szt.), 100a (4szt.) oraz 101a (1szt.),101c 

(3szt.), 105 (2szt.), 107 (2szt.), 109 (2szt.), grzejniki stalowe, dekoracyjne, wyposażone w głowicę 

termostatyczną 5 stopniową, oraz zawory powrotne, kolor biały RAL 9016, czujnik cieczowy, rodzaj 

grzejnika do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie prowadzenia robót, wykonanie napraw ścian 

we wnękach pod parapetami po demontażu grzejników, 

- montaż nowych opraw oświetleniowych – kinkietów w pomieszczeniu nr 100a (7szt.), oprawy 

podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej,  

- prace w pomieszczeniu nr 100a: 

- wykonanie nowej zabudowy z płyt GK słupów znajdujących się pomiędzy oknami, 

- wykonanie przeglądu floorboxów znajdujących się w pomieszczeniu, po stwierdzeniu złego 

stanu floorboxy należy wymienić na nowe, 

- wymiana piktogramu nad wejściem do pomieszczenia, 

POMIESZCZENIA ŁAZIENEK– ROBOTY DEMONTAŻOWE: 

- zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym,  

- demontaż opraw oświetleniowych na czas prowadzenia robót malarskich,  

- demontaż uszkodzonych, zdegradowanych uszczelnień silikonowych, oczyszczenie szczeliny,  

- demontaż gniazd elektrycznych, łączników elektrycznych,  

- demontaż kratek wentylacyjnych,  
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- demontaż uszkodzonych drzwiczek rewizyjnych instalacji,  

 

POMIESZCZENIA ŁAZIENEK – ROBOTY BUDOWLANE: 

- oczyszczenie opraw oświetleniowych, sprawdzenie poprawności działania oświetlenia (w 

przypadku uszkodzeń wymiana na nowe odtworzeniowe), ponowny montaż po wykonaniu robót 

malarskich,  

- montaż nowych gniazd elektrycznych 2X2p+Z białe IP 44,  

- montaż nowych łączników światła kolor biały IP44, bez podświetlenia, automatyczne zaciski 

sprężynowe, montaż podtynkowy w zestawie z ramką,  

- w miejscu zdemontowanego silikonu oraz braków wskazanych w dokumentacji rysunkowej 

montaż nowego silikonu sanitarnego odpornego na grzyby i pleśnie, kolor biały,  

- renowacja fug podłogowych i ściennych, poprzez szlifowanie wgłębne istniejących fug i 

wykonanie nowego wypełnienia fugą elastyczną w kolorze nawiązującym do istniejących płytek, 

nowe fugi odporne na działanie grzybów i pleśni, 

- weryfikacja mocowania rozet maskujących w pomieszczeniu, prawidłowy montaż z 

uszczelnieniem sylikonem,  

- montaż głowic termostatycznych 5 stopniowych, kolor biały RAL 9016, czujnik cieczowy,  

- montaż nowych kratek wentylacyjnych 20x20cm, z możliwością regulowania przepływu powietrza 

z siatką zabezpieczającą przed insektami, akrylowanie wokół po montażu,  

- uprzątnięcie terenu, przygotowanie pomieszczeń dla bezpośredniego użytku, mycie okien, 

oczyszczanie powierzchni poziomych, 

POMIESZCZENIE KUCHNI– ROBOTY DEMONTAŻOWE: 

- zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym,  

- demontaż opraw oświetleniowych na czas prowadzenia robót malarskich,  

- demontaż gniazd elektrycznych, łączników elektrycznych,  

- demontaż uszkodzonych, zdegradowanych uszczelnień silikonowych, oczyszczenie szczeliny,  

- demontaż kratek wentylacyjnych,  

- demontaż tabliczek ściennych,  

POMIESZCZENIE KUCHNI – ROBOTY BUDOWLANE: 

- oczyszczenie opraw oświetleniowych, sprawdzenie poprawności działania oświetlenia (w 

przypadku uszkodzeń wymiana na nowe odtworzeniowe), ponowny montaż po wykonaniu robót 

malarskich,  

- montaż nowych gniazd elektrycznych 2X2p+Z białe IP 44,  

- montaż nowych łączników światła kolor biały IP44, bez podświetlenia, automatyczne zaciski 

sprężynowe, montaż podtynkowy w zestawie z ramką,  

- wykonać renowację fug istniejących poprzez szlifowanie wgłębne istniejących fug i wykonanie 

nowego wypełnienia fugą elastyczną w kolorze nawiązującym do istniejących płytek, 

- uzupełnienie tynków po zdemontowanych elementach oznaczeń, szpachlą gipsową, przetarcie 

ściany, wygładzenie powierzchni z nawiązaniem do struktury tynków sąsiadujących,  
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- montaż głowicy termostatycznej 5 stopniowej, kolor biały RAL 9016, czujnik cieczowy,  

- montaż rolety okiennej, wewnętrznej, trudno zapalnych, kolor biały, montaż na skrzydłach 

okiennych z prowadnicami wymiar wewnętrzny szyby zgodnie z dokumentacją rysunkową,   

- montaż nowych kratek wentylacyjnych 20x20cm, z możliwością regulowania przepływu powietrza 

z siatką zabezpieczającą przed insektami, akrylowanie wokół po montażu,  

- przygotowanie ścian i sufitów, zabudów gips-kartonowych do malowania: przetarcie, wyrównanie 

nierówności w strukturze i wygładzenie tynków, gruntowanie ścian i sufitów, farba gruntująca 

wodorozcieńczalna, wykończenie matowe, malowanie ścian i sufitów farbą wzmocnioną żywicą 

silikonową Remmers Color SF w kolorze jasno szarym RFK 22-6,  

- uzupełnienie brakujących uszczelnień na połączeniu elementów wykończeniowych i mebli 

silikonem sanitarnym bezbarwnym zgodnie z dokumentacją rysunkową,  

- uprzątnięcie terenu, przygotowanie pomieszczeń dla bezpośredniego użytku, mycie okien, 

oczyszczanie powierzchni poziomych, 

 

Specyfikacje rozpatrywać łącznie z dokumentacją rysunkową oraz projektem 

wykonawczym, wszelkie rozbieżności należy zgłaszać Inwestorowi praz autorowi 

opracowania. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe i towarzyszące: 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania 

robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 

uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru 

miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 

terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 
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- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejników, 

wanien, umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku,  

- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 

- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót remontowych i 

rozbiórkowych, 

- montaż i demontaż rusztowań, 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na 

kobyłkach przy malowaniu na wysokości do 2m, 

- montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach, 

- demontaż elementów wyposażenia wnętrz  

 

1.5. Podstawowe określenia 

 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. 

Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na remoncie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy - 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, książka obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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Kierownik 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. 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 

swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 

pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 

uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 

realizacją umowy. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 

Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 

konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 

Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 

Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - 

montażowych. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6.1. Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 

terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu 

budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
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i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione 

innymi, w porozumieniu z Zamawiającym. 

1.6.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, 

sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 

bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i 

inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. 

Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z 

postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści 

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 

umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa 

 

1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

1.6.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
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placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

1.6.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 

w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do 

robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 

środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 

ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.  

1.6.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

1.6.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu 

organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca powinien opracować i przekazać do akceptacji Inwestorowi następuje 

dokumenty: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

1.6.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
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realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

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

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

 Podczas remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 

- roboty prowadzone są w budynku istniejącym i wymagają ostrożności podczas realizacji 

robót aby nie naruszyć istniejącej konstrukcji budynku, 

- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem. 

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 

wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do 

zrzutu gruzu b/ środki ochrony osobistej 

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu W 

zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się przewidzieć 

na podstawie wykonanych badań, koncepcji remontu, rozpoznanych uwarunkowań i zamierzeń 

inwestora. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością 

wykonania innych napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia 

robót. 

1.6.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 

etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
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zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 

nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.6.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

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

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

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 do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu i przechowywania na budowie 

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

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

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

1.6.8. Dokumenty budowy 

1.6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie 

od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 

oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 

autorskiego. 

1.6.8.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy 

zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 
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g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

1.6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 

wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.6.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.6.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca na polecenie Inwestora 

dostarczyć następujące dokumenty: 

• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu. 

1.6.9.2. Rysunki robocze 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 

braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 

złoży trzy (3) kopie dokumentu. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją 

umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie 

rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 

sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 

poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 

powiązań. 

Rysunki robocze powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
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oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

8) Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstępnej fazie robót 

przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 

wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 

producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
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zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 

stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

- mieć właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
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obiektom budowlanym spełnienie podstawowych, określonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane, 

- być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 

ustawy Prawo Budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji powinny być usunięte z placu budowy. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 

na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
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2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 

każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3. Sprzęt 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 
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zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt 

4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 

koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych. 

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

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

wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

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

w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 

może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady 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. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
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pokrywa zamawiający. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 

atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 

6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje:  

a/ dziennik budowy  

b/ książkę obmiaru robót 

c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 

d/ inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 

- dokumentację projektową 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokóły z narad i ustaleń 

- protokóły odbiorów częściowych robót 

Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

6.5. Badania i pomiary 

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

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

0 jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
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zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

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

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 

przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

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

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 

najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
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posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale 

Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 

wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 

nadzoru dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, 

na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 

odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich 

ilości, jakości i wartości.  

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy 
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do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

Menadżera Projektu i Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 

przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 

technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 

wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny 

koszt budowy 

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- dziennik budowy i książkę obmiaru 

- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe 

wbudowanych materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę 

współfinansującą zamówienie (UE) 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach 

powykonawczych. Cena powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 

UWAGA: 

Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 

nadzoru. 

Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor 

Nadzoru, Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 

10. Dokumenty odniesienia 

Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną 

jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm 

PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy 

uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych 

norm. 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1.Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 883z późn. 
zm.)  

3. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1483 z późn. zm.)  



29
 

4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. 2002 r., Nr 135, poz. 1145 z 
późn. zm.)  

5. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 220, 
poz. 1613).  

6. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 191 z późn. 
zm.)  

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 13. Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389),  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),  

10. Normy polskie powołane w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),  

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z., 
Nr 109 poz. 719),  

12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 
120 poz. 1126),  

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, 
poz. 719 z późn. zm.)  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041)  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 249 poz. 2497)  

16. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. z 2002 r., Nr 241, poz.2077)  

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002)  

18. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650)  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953)  

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/.  

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953/.  
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22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578/.  

23. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/.  

24. Atesty są wymagane także w odniesieniu do zastosowanych środków czystości, wykładzin, 
dywanów, farb do malowania ścian i sufitów.  

25. Normy powiązane:  

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

• PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone.  

• PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe.  

• PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.  

• Obciążenia budowli:  

• PN-82/B–02000: Zasady ustalania wartości.  

• PN-82/B–02001: Obciążenia stałe.  

• PN-82/B–02003: Obciążenia zmienne technologiczne  

• PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, nieruchome, 
stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.  

• PN-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru  

• PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

• PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami  

• PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 
kabli  

• PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

• Ochrona przeciwporażeniowa  

• PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze  

• PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

• PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania  

• PN-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym  

PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i 
konserwacja instalacji.  

• PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego 
oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  

• PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
odbiorcze.  

• PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  

• PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  

• PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.  

• PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania przy 
odbiorze.  

• PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 
grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.  

• PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.  

• PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania.  

• PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników.  
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• PN-91/B-2419: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego. Badania.  

• PN-91/B-2420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  

• PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze  

• PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. 
Wymiary.  

• PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.  

• PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

• PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu –Zmiana do 
normy  

• PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze  

• PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  

• PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych.  

• PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.  

• PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy.  

• PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła.  

• PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.  

• PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.  

• PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  

• PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła.  

• PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego użyteczności 
publicznej – Wymagania.  

• PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.  

• PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

• PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

• PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania  

• PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. 
Sygnalizatory akustyczne 

• PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze  

• PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe. 

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki punktowe 
działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji  

• PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Czujniki płomienia. 
Czujki punktowe  

• PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze 
pożarowe  

• PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 12: Czujki dymu. Czujki liniowe 
działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego  

• PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Izolatory zwarć  

• PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia wejścia/ wyjścia  
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• PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane 
klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  

• PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

• PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z 
HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów  

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

• PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne  

• PN-EN 771-5:2005/A1:2006; PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów 
murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego  

• PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy 
kotwiące, wieszaki i wsporniki  

• PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 

• PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie 
do spoin wspornych  

• PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do 
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  

PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie  

• PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
tynkarska  

• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska  

• PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 
uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań  

• PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 
zamykania. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania skrzydeł 
drzwiowych. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i 
niekonstrukcyjne  

• PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie konstrukcyjne  

• PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Beton iniekcyjny  

• PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 
strukturze  

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań.  

• PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty podłogowe schodowe. Wymagania 

• PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania i 
metody badań  

• PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymaganiai metody badań Płyty gipsowe. 
Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub 
wapna. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
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• PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 
Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń  

• PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 
Część 2: Tynkowanie zewnętrzne  

• PN-EN 13659:2006 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem  

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości 
i wymagania  

• PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. 
Definicje, wymagania i metody badań  

• PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 
metody badań  

• PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  
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B - 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 

związanych z robotami naprawczymi i remontowymi - dostosowaniem istniejącego obiektu do 

obowiązujących norm i standardów architektonicznych, przepisów BHP, Sanepid i p.poż. w 

ramach opracowanej dokumentacji technicznej: 

- zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym,  

- demontaż opraw oświetleniowych na czas prowadzenia robót malarskich,  

- demontaż listew elektroinstalacyjnych ściennych ułożonych pionowo i poziomo wraz gniazdami 

elektrycznymi, lan,  

- demontaż łącznika światła,  

- demontaż listew odbojowych na ścianach wraz z warstwą kleju,  

- demontaż występujących w wytypowanych pomieszczeniach elementów naściennych, ponowny 

montaż po wykonaniu malowania ścian,  

- demontaż w wytypowanych pomieszczeniach odbojników drzwiowych PCV,  

- demontaż rolet wewnętrznych w wytypowanych pomieszczeniach,  

- demontaż drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach nr 100a (3szt.), 100c (1szt.), 101a (2szt.), 

107 (1szt.), 105 (1szt.), 109 (1szt.) wraz z futrynami,  

- demontaż dekoracyjnych listew naściennych w pomieszczeniu nr 100a, 

- demontaż żaluzji okiennych w wytypowanych pomieszczeniach, 

- demontaż listew przypodłogowych drewnianych, 

- demontaż wykładziny dywanowej w pomieszczeniach wraz z warstwą kleju,  

- demontaż kratek wentylacyjnych w pomieszczenia, oczyszczenie wlotu kanału,  

- demontaż uszkodzonych narożników ściennych w wytypowanych pomieszczeniach,  

- demontaż jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach nr 100, 108, 110, 

- demontaż grzejników stalowych w pomieszczeniu nr 100 (2szt.), 100a (4szt.) oraz 101a 

(1szt.),101c (3szt.), 105 (2szt.), 107 (2szt.), 109 (2szt.), 

- demontaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniu nr 100a (7szt.), 

- demontaż mebli w pomieszczeniach nr 101a oraz 107, 

- demontaż zabudów GK słupów znajdujących się w pomieszczeniu 100a wraz z elementami 

wystroju, 

- demontaż elementów starego systemu teletechnicznego z okien pomieszczenia nr 100a, 
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- demontaż dwóch drewnianych płyt z końca pomieszczenia nr 100a wraz z przesuwaną firanką, 

montaż w tym miejscu przesuwnych drzwi szklanych - kolor oklejenia do ustalenia z 

Zamawiającym, 

- wyniesienie mebli z pomieszczeń na czas prowadzenia robót, ponowne wniesienie po 

zakończeniu prac, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

2. Materiały 

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować: 

- specjalistyczny sprzęt ( urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne) 

- młoty pneumatyczne 

- elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany, 

- lekkie narzędzia ręczne. 

Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń 

i kosztów składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków 

lokalnych. Transport materiałów z demontażu należy wykonać zgodnie z przepisami transportu 

drogowego i bezpieczeństwa załadunku. Środki transportu powinny zabezpieczać materiały z 

rozbiórek przed niekontrolowanym wysypaniem lub utratą. 

 

5. Wykonane robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba 

przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 

elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki i 

zagospodarować plac rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia 

stateczności elementów konstrukcyjnych oraz pogorszyć stan pomieszczenia.  

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki, okładzin podłóg wskazanych w 

dokumentacji, kolejno należy wykonać pozostałe elementy demontażowe. Elementy wykończenia 

(tynki, warstwy posadzkowe, drzwi) oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
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zastosowaniu prostych przenośników. 

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między 

innymi: 

a/ środki ochrony osobistej 

b/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu dotyczy 

miejsca gromadzenia odpadów, 

c/ zabezpieczenie pozostawianych elementów budynku i instalacji. 

Należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu elektronarzędzi do usuwania warstw 

posadzkowych. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania 

innych rozbiórek i prac demontażowych, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas 

prowadzenia robót a które trudno przewidzieć na etapie projektowania.  

W trakcie prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejącej 

konstrukcji budynku oraz innych elementów niepodlegających demontażowi. 

Materiały z rozbiórki szkodliwe należy poddać utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów 

budowli, gruzu oraz kompletności wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7 

Jednostką obmiarową jest: m - elementów z betonu, wywiezienie gruzu, m2 - stolarki okiennej i 

drzwiowej, podłóg, , m – listwy instalacyjne, cokoły. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” 

pkt. 8. Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który 

oprócz danych porządkowych powinien podawać: 

• kolejność i sposób wykonywania robót, 

• protokolarne stwierdzenie, czy części budynku, na których będą pracowali robotnicy 

lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, 

• opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, opis 

okoliczności towarzyszących, rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 

bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających, na które 

należy sporządzić protokół oraz dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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Cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie będzie uwzględniać wszystkie 

czynności składające się na wykonanie robót określonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. Cena obejmuje : 

- roboty przygotowawcze 

- roboty rozbiórkowe 

- wywóz materiałów z rozbiórki 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, opłata za przyjęcie materiałów na 

wysypisko. 

 

10. Przepisy związane 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003 r.) z 

późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z dnia 10 

kwietnia 1998 r.) z późniejszymi zmianami. 

3. PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczeństwo, sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, 

projektowanie, badania. 

4. Dokumentacja projektowa. 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. 

6. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z 

późniejszymi zmianami. 

7. Przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dozoru technicznego i inne. 
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B - 02.00.00 TYNKI I OKŁADZINY 

(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 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: 

- tynków wewnętrznych gipsowych twardych z gotowej zaprawy systemowej 

- gładzi gipsowych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Tynk gipsowy twardy 

Zużycie     ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy 

Uziarnienie     0-1,2mm 

Czas obróbki     180 minut (do pierwszego gładzenia) 

Zalecana grubość warstwy dla ścian  od 8mm do 25mm 

Zalecana grubość warstwy dla sufitów  od 8mm do 15mm 

Grubość warstwy nad przewodami elektrycznymi > 5mm 

Możliwość wykonywania dalszych prac minimum po 14 dniach schnięcia 

Twardość powierzchni    ≥ 2,5 MPa 

Wytrzymałość na zginanie   ≥ 2,0 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie   ≥ 6,0 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie    0,32 (W/m*K) 
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Reakcja na ogień (przy bezpośrednim narażeniu) Klasa A1 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu 

tynkarskiego, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. Narzędzia: wałki, paca 

wenecka, wkrętarki i inne. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 

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 wodą. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/B -10100 p. 3.3.2. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia 

chłonności podłoża w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła 

wapienno-piaskowa) 
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5.3. Wykonanie tynków zwykłych 

Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

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

70/B10100 p.3.3.1. Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tbl. 4 normy normie PN-70/B10100. 

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

powinny być zgodne z normą normie PN-70/B10100. 

Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w 

sposób standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi: 

- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z 

zaprawy cementowej M 20, 

- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew 

kierunkowych. Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-

wapienny do tynków nie narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1, 

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

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. W tynkach nie narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6. 

5.4. Wykonanie tynków zaprawą systemową  

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

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

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy 

stosować zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1: l:4 - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku l:1:2. 

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 

oraz kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, 

wapna i wody oraz kruszyw określone w pkt 2 niniejszej ST. 

6.2. Badania w czasie robót 

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”. 

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

6.3. Badania w czasie odbioru 

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

70/10100 p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynków, 

- wyglądu powierzchni tynków, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej 

na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach 

kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest 

mniejsza od 0,5 m2.  

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały 

wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania jest 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 użytkownika i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
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wykonać roboty tynkowe. 

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. Odchylenia 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. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 

1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków przenikających z podłoża, pleśni itp. 

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena skalkulowana przez Wykonawcę: 

Tynki wewnętrzne 

obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie 

materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę 

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, likwidacja 

stanowiska roboczego. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. NORMY 

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

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

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

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

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

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
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B - 04.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 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 robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem: 

• roboty przygotowawcze 

• malowanie powierzchni tynków 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania 

ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

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

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

2.1.Woda 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2.Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

□ wodę do farb emulsyjnych; 

□ inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 

farb. 
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Wszystkie używane rozcieńczalniki powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 

techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem 

ich stosowania. 

2.3. Farby budowlane gotowe 

Farba wzmocniona żywicą silikonową z ochroną powłoki przez grzybami 
Spoiwo czysto akrylowa dyspersja, emulsja oparta na żywicy silikonowej  
Gęstość (20 °C) 1,59 g/ml  
Lepkość 3500 mPa∙s  
Pigmenty światłotrwałe, pigmenty tlenkowe odporne na alkalia  
Odczyn pH około 8,5 
Przepuszczalność pary wodnej (DIN EN ISO 7783-2) s < 0,14 m  
Współczynnik nasiąkliwości (DIN EN 1062-3) w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h )  
Kolor jasnoszary 
Stopień połysku mat o charakterze mineralnym 

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-

EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z 

PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie 

ubytków szpachlą naprawczą do betonu. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 

brudu. Uzupełnienia tynków muszą być wizualnie tożsame z tynkami przyległymi, nie 

dopuszcza się pozostawienia zatartych gładzią tynków w miejscach napraw bez 

dostosowania struktury i wyglądu tynków sąsiadujących. 

5.2. Gruntowanie  

Przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do gruntowania. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć 

roboty budowlane stanu surowego. 

Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 
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uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Gotowe 

podłoża należy pokryć preparatem, celem uzyskania właściwej przyczepności farb do 

podłoża, oraz wyrównania warunków chłonności podłoża. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres 

prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie 

przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i 

wpisu do Dziennika Budowy. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0oC, 

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 

podłoża nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 

pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, płyty g-k 

itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tabeli 1. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych elektrycznych, z wyjątkiem założenia 

urządzeń armatury oświetleniowej, 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

Podstawowe techniki malarskie Nakładanie pędzlem 

• Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność; 

• Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu; 

• Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne 

wcieranie gruntu w podłoże. 
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Nakładanie wałkiem 

• Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu 

na prostotę i dużą wydajność; 

• Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 

Natrysk powietrzny 

• Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu; 

• Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 

UWAGA! 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o 

wymiarach 1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inspektora. 

6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i 

środki gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1 Bezpośrednio przed 

użyciem należy sprawdzić: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 

aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 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 wytrącenia, 

- zapach gnilny, 

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- zbrylenie, 

- obce wytrącenia, 
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- zapach gnilny, 

- ślady pleśni 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora. 

Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 

Wilgotność podłoży cenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży 

należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

6.2. Badania w czasie odbioru 

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. 

Ocenie podlega: 

- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 

- zgodność barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej 

powłoki z wzorcem producenta 

- odporność na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub 

bawełnianą w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 

jeżeli nie wystąpiły na szmatce ślady farby 

- przyczepność powłoki 

- na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409 

- odporność na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z 

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie 

zabarwieniu oraz cała badana powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez 

prześwitów. 

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu 

do Dziennika Budowy. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, 

należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i 

badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 

zgodności powłoki z wymaganiami. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

podłoża i farb, ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa 

się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

8.2. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 

8.3. Odbiór robót malarskich: 

Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, 

podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 

z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane 

pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich 

użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego 

odbioru. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi 

zgodność w/w robót z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne. Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny 

ryczałtowej, która obejmuje: 

- dostarczenie i przygotowanie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni 

- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. NORMY 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.. 

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

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
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B - 05.00.00 STOLARKA, ŚLUSARKA I AKCESORIA 

(kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej) 

 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

2.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z montażem: 

- montaż stolarki drzwiowej, 

 

3.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne. 

 

4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.Materiały 

 

Stolarka drzwiowa 

Drzwi pełne Gernet Premium 60, poziom wygłuszenia minimum 40 dB, kolor 

nawiązujący do drzwi pomiędzy pomieszczeniem 101A i 101B,  drzwi wyposażone w klamkę – 

gałkę oraz zamek podklamkowy, ościeżnica naroża portalowa bikolor z uszczelką w kolorze 

drzwi, 

Szczegółowe wytyczne stolarki zgodne z dokumentacją rysunkową proj. wykonawczego. 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w  okucia  zamykające  łączące, 

zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym  w  świadectwie  ITB  

dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie 

została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 

powłokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. Wszystkie wyroby należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
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opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, 

poziome i równe. Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 

mniejszej niż  l m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

6.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

7.Transport 

7.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

Dla poszczególnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. Każda partia wyrobów 

przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane w projektem. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opako-

waniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 

przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

8.Wykonanie robót 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i opisem projektu 

budowlanego. 

 

Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę drzwiową należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej: 

Wymiary zewnętrzne (cm) 

 

 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 
 

Wysokość 
Szerokość 

 

/ W nadprożu i 

progu 
Na stojaka 

Do 150 

Do 150 4  Nie mocuje się Po 2 

150-200 6 Po 2 Po 2 

 

Powyżej 200 8 Po 3 Po 2 
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Powyżej 150 

Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 

 

150-200 
8 Po 1 Po 3 

 

Powyżej 200 
100 Po 2 Po 3 

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej: 

□ Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych; 

□ Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB;  

□ Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Należy wykonać regulację skrzydeł okiennych i zamontować okucia. Skrzydła 

powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowani i przy zamykaniu 

dociskać skrzydła do ościeżnicy. Zamontowaną stolarkę należy oczyścić po montażu. 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem technicznym oraz przed przenikaniem 

wody opadowej i powietrza, przez wypełnienie szczelin między ościeżnicą a ościeżem 

materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania. Ościeżnice drzwi od wewnątrz i od 

zewnątrz należy obrobić. Od zewnątrz zastosować zaprawę cienkowarstwową w miejscach 

gdzie wykonano już docieplenie budynku, od wewnątrz tynk. Elementem wykończeniowym 

będą narożniki aluminiowe perforowane osadzane na gips szpachlowy. 

 

Osadzenie parapetów należy wykonać po zamontowaniu okien. Parapet należy wpuścić na 

stałe w specjalnie wykonany wrąb lub listwę podokienną w progu ościeżnicy. Styki parapetu z 

ościeżnicą należy uszczelnić akrylem.  

 

9.Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót związanych z montażem jednych drzwi. 

10. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te 
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powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. 

Po zakończeniu robót montażowych należy dokonać odbioru końcowego. 

 

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 ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika montażu z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika montażu i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  

 

Odbiór ostateczny (końcowy).  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

 

2. Podstawa płatności 

Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót [szt. drzwi] 

3. Przepisy związane 

PN-EP 85:1998  Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych polegające na uderzaniu 

ciałem twardym; 

PN-EN 129:1998 Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy 

zwichrowaniu; 

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie; 

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlane 

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

PN-91/B-06080 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych na uderzenie miękkim 

ciałem ciężkim; 

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne 

prostopadle i równoległe do płaszczyzny skrzydła; 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział; 
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B - 06.00.00 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

(kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument 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 robót pokryć podłóg w obiekcie objętym przetargiem: 

• roboty przygotowawcze 

• wykonanie pokrycia podłóg z wykładziny dywanowej,  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania 

ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

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

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materiały do robót powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty należy wykonywać przy użyciu lekkich narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.1. Przygotowanie podłoży 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady (wylewki) 

betonowe 

Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 

określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 

dylatacyjnych, 

- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie - 10 Mpa, na zginanie - 3 Mpa, 

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i 

 zanieczyszczeń, 

- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 

- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5 0C, 

- zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 

zgodnie z ustalonym spadkiem, 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

 

6. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża, 

ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

7. Odbiór robót  

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

7.2. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 

7.3. Odbiór robót: 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w 

dokumentacji powykonawczej. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 

z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 
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Roboty wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 

warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 

przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi 

zgodność w/w robót z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne. Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 robót wg ceny ryczałtowej, która 

obejmuje: 

- dostarczenie i przygotowanie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 

PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania; 

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

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

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy  odbiorze; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


