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BOO Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są warunki i wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem z zadania pt: „Plastyczno-przestrzenna 
modernizacja wystawy stałej” w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
[1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej 
funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do 
eksploatacji w nowych warunkach 
[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego 
[3] Aprobata techniczna 
pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania 
aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 
określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 
[4] Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 
instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowobadawcze 
[5] Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość 
betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w 
celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 
betonowych) z normami i założeniami projektowymi 
[6] Badania gruntowe ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i 
geologicznych) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego 
przydatności dla potrzeb budowlanych 
[7] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja 
placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
[8] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 
[9] Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje 
przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 
[10] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
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wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundament i dach 
[11] Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
[12] Dokładność wymiarów 
zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 
[13] Dokumentacja budowy 
ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
· pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 
· dziennik budowy 
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
· projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
· operaty geodezyjne 
· książki obmiarów 
[14] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 
[15] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
[16] Geodezyjna obsługa budowy 
tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których dokładność 
usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów 
[17] Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np. 
agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 
[18] Inspektor nadzoru budowlanego 
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru 
nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
[19] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 
swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 
 [20] Kierownik budowy 
samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją 
placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 
[21] Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w 
warunkach normowych 
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[22] Kontrola techniczna 
ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczenie i przydatnością użytkową 
[23] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów 
kosztów pośrednich i zysku 
[24] Kosztorys ofertowy 
wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
[25] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie materiałów 
podstawowych 
[26] Kosztorys powykonawczy 
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo wartościowe zadania z uwzględnieniem 
wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót 
[27] Materiał budowlany 
ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do 
budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych 
[28] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
[29] Nadzór inwestorski 
forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji 
[30] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
[31] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 
 [34] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 
[35] Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów 
budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie ymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia 
uszkodzonych części obiektu 
[36] Polska Norma 
(PN) 
dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze 
cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 
 [37] Powykonawcze pomiary geodezyjne 
zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do 
określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów 
budowlanych 
[38] Pozwolenie na budowę 
decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i 
prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 
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[39] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu 
budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem 
Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 
[40] Projekt organizacji budowy 
zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla zagospodarowania placu 
budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i zakończenia 
budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy 
zatwierdza Inwestor 
[41] Protokół odbioru robót 
dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 
[42] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 
[43] Przepisy techniczno wykonawcze 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki 
użytkowania obiektów budowlanych 
[44] Roboty budowlano montażowe 
budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
[45] Roboty zabezpieczające 
roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji 
robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla 
pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, 
niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 
robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 
obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób 
postronnych 
[46] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów budowy 
[47] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z 
rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na 
wysokości 
[48] Sieci uzbrojenia terenu 
wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 
[49] Środek transportu/-owy 
środek transportu technologicznego używany na placu budowy do przemieszczania w poziomie (np. z 
miejsca składowania na tym placu budowy) do miejsca wbudowania lub środka transportu 
pionowego (wyciągu, dżwigu lub tp.) - anonimowego rodzaju 
 (najczęściej pojazd spalinowy o nośn. ok. 1-3,5 t) 
[50] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 
[51] Zadanie budowlane 
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część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie 
budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
obiektu budowlanego 
 [53] Znak bezpieczeństwa 
prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
2.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 
Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i 
robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 
3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano 
montażowymi remontu i modernizacji. 
 
2.2. MATERIAŁY 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 
c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie 
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
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przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w który 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w 
Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego 
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji. 
2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po 
ukończeniu robót. 
6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym terenie. 
2.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą 
akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 
2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
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a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
2.2.6. Wariantowa zastosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.3. SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
2.4. TRANSPORT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 



10 
 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. 
4 . Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
decyzję. 
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI 
2.6.1. Program Zapewnienia Jakości 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
o metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
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o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, o wykaz osób odpowiedzialnych za 
jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, o system (sposób i procedurę) 
proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, o wyposażenie w sprzęt i 
urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), o sposób i formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
o rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu, 
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

2.6.3. Pobieranie próbek 
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez  
Wykonawcę usunięta lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiający. 
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
2.6.4. Badania i pomiary 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
2.6.5. Raporty z badań 
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru. 
2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenia zgodności materiałów Robót z ST i 
Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
2.6.7. Atesty jakości materiałów 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi 
normami i ST. 
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2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do 
Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
2.6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy. 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
 o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu Robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 
o dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
o protokoły przekazania Terenu Budowy 
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.7. OBMIAR ROBÓT 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
2.7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 



15 
 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
2.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa kwalifikacyjne. 
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w 
całym okresie trwania Robót. 

2.7.4. Wagi i zasady ważenia 
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
2.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
2.8. ODBIÓR ROBÓT 
2.8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
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5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
2.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
2.8.4. Odbiór końcowy Robót 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 
4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
2.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru 
Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
o Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
o Specyfikacje Techniczne 
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających 
i ulegających zakryciu, 
o Recepty i ustalenia technologiczne, 
o Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
o Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
o sprawozdanie techniczne 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
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o zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 
o uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
o datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.8.6. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
2.9. Podstawa płatności 
2.9.1. Ustalenia ogólne 
1. Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową 
2.10. Przepisy związane 
2.10.1. Normy Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek  organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórka, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
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2.10.2  Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  
– Warunki kontraktowe. 
 

BO1 Roboty rozbiórkowe 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Wg BOO pkt 1.1 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
Wg BOO pkt 1.2 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 
Robót związanych z wykonaniem rozbiórek w obiekcie, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach wg 
Dokumentacji Projektowej. Zasadnicze roboty rozbiórkowe to:  

o demontaż stolarki drzwiowe i okiennej wewnętrznej,  
o demontaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych,  
o demontaż ścian działowych zgodnie z rysunkami wyburzeń,  
o demontaż obudów z płyty g-k,  
o demontaż warstw wykończeniowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem 

klatek schodowych,  
o wykucie otworów dla instalacji kanalizacji i wentylacji,  
o demontaż przebudowywanych fragmentów instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej 

wg projektów branżowych,  
o demontaż windy,  
o demontaż innych drobnych elementów, jak poręczę w klatce, obudowy 

 
W Zakres robót towarzyszących wchodzą następujące prace: 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem 
- wykonanie prac porządkowych; 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 
nieprawidłości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami występującymi w 
obowiązujących Polskich Normach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Materiały Nowe – brak 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzęt itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien 
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uzyskać akceptację inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera projektu. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu musza spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość  
i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś.  
Podstawowe środki transportu:  
- samochód ciężarowy do 5 ton,  
- samochód dostawczy,  
- samochód samowyładowczy.  
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Na podstawie dokumentacji technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczających przed awariami 
budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów 
zgodnie z wymogami ustawy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m3, m2, mb i szt. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaprojektowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót wymienionych w p-kt.1.3 podlegają zasadom robót zanikowych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 
Cena obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze; 
- transport wewnętrznych materiałów z rozbiórki i ich usunięcie na zewnątrz obiektu; 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią; 
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem; 
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów; 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z 
miejsca rozbiórki do kontenerów; 
- załadunek i wyładunek gruzu; 
- koszt składowania i utylizacji gruzu; 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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10. PRZEPISY I NORMY 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane 
 

BO2 Lekkie ściany gipsowo-kartonowe, sufity monolityczne z płyt 
gipsowo-kartonowych. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Wg pkt 1.1 B 00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Wg pkt 1.2 B 00. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścianek działowych G-K oraz sufitów monolitycznych z okładziną G-K. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową,  SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 

o Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm - w pomieszczeniach o wilgotności względnej 
do 70,0 % 

o Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia zmniejszone 
wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w 
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza 
do 85,0 %  

o Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do 
pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do 
stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0%  

o Płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogień” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku wymagań 
ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności  

o Profile ścienne C. Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku. Profile 
posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.  

o Profile ścienne U wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 
o Gips szpachlowy - wg PN-B-30042:1997 
o Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. 

odpowiedniej aprobaty technicznej 
o Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń  
o Taśmy akustyzne 
o Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych do akustycznej i termicznej izolacji 

ścianek i sufitów. 
o Elementy mocujące typu El i ES 
o Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn. 
o Systemowe taśmy wykończeniowe rozprężne w miejscach styku ze stolarką aluminiową i 

elementami stalowymi 
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o Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn. 
o Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102 
o Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250 
o Inne akcesoria związane z gipsowymi płytami ściennymi: zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
Należy wybrać system producenta okładzin z płyt gipsowo – kartonowych oraz należy przestrzegać 
zasady stosowania wyrobów wybranego i tylko wybranego systemu lub wyrobów dopuszczonych 
przez system; mieszanie produktów różnych systemów jest niedopuszczalne;  należy stosować tylko 
materiały wolne od wad i uszkodzeń. 
3. Sprzęt 
Do wykonania Robót związanych z okładzinami ściennymi należy stosować:  
- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę bądź inny sprzęt zaakceptowany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego  
4. Transport 
Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposób 
uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie oraz w sposób  ich 
zawilgocenie. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału uszkodzonego w transporcie lub podczas 
przechowywania oraz materiału, który uległ zawilgoceniu.  Materiał winien znajdować się w 
opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe docinanie formatek) do czasu jego 
wbudowania.  
5. Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoży. 
Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z 
płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych bezpośrednio 
do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości 
ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być 
większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. 
Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej 
powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych 
tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha. 
2. Profile przyłączeniowe 
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów 
mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej 
dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą 
uszczelniającą. 
3. Profile słupkowe 
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW 
słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza 
się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie 
mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę 
ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość 
ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie 
profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim 
profilem. 
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4. Pokrycie strony jednej ściany 
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest 
mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie 
rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 
mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. 
Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili 
UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do 
pierwszej warstwy. 
5. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą 
Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej), należy 
umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna 
wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza 
się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach 
wkręcanych w profile. 
6. Ścianki instalacyjne 
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pamiętać, że wewnątrz 
profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. 
W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. 
ściankę instalacyjną. 
Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną 
grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone 
są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 
wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie 
muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi 
mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. 
. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy 
stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. 
Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują 
dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej 
ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu 
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z 
gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane 
dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej 
powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej. W przypadku instalacji 
hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można wykonać ściankę osłonową 
kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej dla rur o średnicy nie większej niż 90 mm, lub 
ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki może być równa wysokości 
pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry 
będzie półka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty GKBI lub 
pojedyncza płyty Grubas 
6. Kontrola jakości 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem 
technicznym i zamówieniem, 
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b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 
oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji 
zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie 
materiału do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
przez producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm, 
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
8. Odbiór robót 
Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp 
później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
stanu podłoża, jakości zastosowanych materiałów, jakości i dokładności wykonania stelaży, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie 
końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one 
obejmować sprawdzenie: zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem 
budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub deklaracji 
zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, prawidłowości przygotowania podłoży, 
sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych 
tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach 
okładziny ściennej z sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków grubości tynku, wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, Odbiór gotowych tynków i 
ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
przyjęty. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 tynków i ścianek wykonanych zgodnie z zamówieniem i 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane  
PN-72/B 10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-19401:1996  Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne. 
 
 
 

BO3 Stolarka okienna i drzwiowa 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Wg pkt 1.1 B 00. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Wg pkt 1.2 B 00. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 
technicznym jak samozamykacze, kontaktrony, itp. zgodnie z rysunkami Dokumentacji 
Projektowej oraz Dokumentacją branżową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zgodnie z 
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  Wykonawca dostarczy 
potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do Dokumentacji Projektowej Dokumentację 
Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem 
technicznym, łącznie ze schematami montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami 
połączeń z okładzinami ścian, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała 
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na podstawie 
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót.  W przypadku 
zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rysunki 
warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań oraz zobowiązany jest 
prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości Dokumentacji Projektowej i przewidzieć 
wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.  Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, 
aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych materiałów, dla wykonanych Robót warsztatowych 
oraz dla wyrobu. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST B-00 "Wymagania Ogólne". 
2.2. Stosowany materiał 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
W realizacji stolarki należy stosować system, który posiada odpowiednie referencje obiektowe i 
który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym.  W realizacji wyposażenia drzwi 
w akcesoria typu samozamykacze, dźwignie antypatyczne, itp. należy stosować system jednolity w 
całym obiekcie, który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym.  
Należy stosować materiały szczegółowo opisane Dokumentacji Projektowej.  
Uwaga:  
- okucia, tzn. zamki, klamki, szyldy należy stosować identyczne w całym obiekcie;  
- należy stosować odboje w miejscach otwierania skrzydła na ścianę oraz samozamykacze z blokadą 
otwarcia.  
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W związku z wagą zastosowanego materiału dla wnętrza wymagany jest taki dobór materiału, który 
będzie odpowiadał koncepcji całości 
2.3 Stolarka okienna i drzwiowa  
Nowoprojektowana stolarka okienna – zgodnie z dokumentacją projektową.  
3. Sprzęt 
Do wykonania Robót związanych ze stolarką okienną i drzwiową obiektową należy stosować:  
- jedynie sprzęt dopuszczony przez system bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego.  
Całość elementów do wbudowania powinna zostać sprefabrykowana w wytwórni, w takim stopniu 
aby na budowie zminimalizować docinanie, klejenie, itp. Tak więc należy używać jedynie wiertarek, 
imadeł stolarskich, mechanicznych wkrętarek oraz sprzętu czyszczącego i zabezpieczającego. 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
5. Wykonanie robót 
Pracę montażowe w całości należy powierzyć brygadom fabrycznym wytwórcy stolarki. Całość prac 
związanych z montażem stolarki należy skoordynować z pozostałymi pracami wykończeniowymi. 
Szczególna uwagę należy zwrócić na odpowiednią prefabrykację ościeżnic obejmujących, tak aby były 
one ściśle dostosowane do typów grubości ścian.  
Ponadto:  
- nie dopuszcza się montażu elementów drzwi przed zamknięciem budynku, doprowadzeniem do 
niego ciepła oraz przed zakończeniem prac, podczas których powstaje pył;  
- przed rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche, a prace posadzkowe i 
tynkarskie zakończone;  
- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości 
minimalnej 15o C i wilgotność w granicach 20% do 40%;  
- nie wolno montować drzwi drewnianych zanim wilgotność elementów murowanych i betonowych 
nie zmniejszy się do dopuszczalnego poziomu.  
5.5. Wyposażenie okien i drzwi  
Stolarkę należy wyposażyć w akcesoria zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Nie dopuszcza się dodawania mechanizmów na budowie, stolarka w całości winna zostać 
oprzyrządowane w wytwórni.  
5.6. Wykonanie oznaczeń drzwi  
Stolarka drzwiowa w całości musi posiadać prócz tabliczek znamionowych wytwórcy i tabliczek 
znamionowych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, tabliczki z kolejnym  
numerem drzwi. Tabliczki muszą być wykonane w sposób estetyczny, jednolity dla całego obiektu, 
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego.  
5.7. Wykonanie zabezpieczeń  
Do czasu odbioru pomieszczeń osadzoną stolarkę należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz 
zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem.  
 
6. Kontrola jakości 
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6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1szt.) stolarki okiennej i drzwiowej.  
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót  
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST.B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.  
8.2. Końcowy odbioru Robót  
Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót dotyczących stolarki, łącznie z 
innymi okładzinami i łącznie z wykończeniem detali. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 
Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw 
dopuszczeń. 
 9. Podstawa płatności 
Cena 1szt. wykonania stolarki obejmuje:  
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;  
- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót;  
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego;  
- praca sprzętu mechanicznego;  
- produkcja skrzydeł i ościeżnic;  
- montaż osprzętu skrzydeł i ościeżnic;  
- montaż stolarki;  
- uszczelnienia;  
- osadzenie i regulacja drzwi;  
- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi;  
- wywóz opakowań;  
- oczyszczenie całości;  
- certyfikowanie elementów;  
- zabezpieczenie elementów poprzez ofoliowanie do czasu odbioru końcowego.  
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 130:1998  Metody badań drzwi  
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-EN 1530:2001           Skrzydła drzwiowe.  
PN-EN 14600:2005    Drzwi, bramy i otwierane okna z właściwościami dotyczącymi odporności  
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 ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12600 :2004  Szkło w budownictwie 
PN-EN 12543-1/6 :2000 Szkło w budownictwie. 
 

BO4 Roboty tynkarskie 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Wg pkt 1.1 B 00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Wg pkt 1.2 B 00. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania: 
- tynki ścian i sufitów nowej części 
- tynki ościeży po wymianie stolarki; 
- tynki na zamurowaniach i uszkodzeniach na murze;  
- tynki renowacyjne na wskazanych ścianach mieszanych, żelbetowych i murowanych;  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone jakich odstępstw od tych 
dokumentów, wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  Przed rozpoczęciem prac 
należy dostarczyć do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego proponowane projekty składu masy 
oraz zestaw proponowanych produktów  systemowych. Do akceptacji należy dostarczyć również 
proponowany sposób realizacji zadania, planowane użycie sprzętu, planowany harmonogram prac.  
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wyniki badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany 
przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na użyte materiały. Istotne jest aby użyte materiały 
tynkarskie nie wykluczały planowanego wykończenia. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
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niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza są są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Materiały budowlane nie nadające się do użytku, wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na 
wysypisko 
2.2. Materiał tynkarski  
Należy stosować:  
- tynk cementowy  
- tynk cementowo – wapienny  
- tynk renowacyjny,  
- cienkowarstwowy tynk lekki cementowo – wapienny  
- środek gruntujący / mostek sczepny zalecany do stosowania na wszystkich płaszczyznach 
tynkowanych.  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Wykonawca zobowiązany 
jest do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla 
prowadzonych robót. Do wykonania Robót związanych z pracami tynkarskimi należy stosować:  
- jedynie sprzęt dopuszczony przez wybrany system;  bądź inny sprzęt zaakceptowany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. Dopuszczone jest stosowanie specjalistycznego, mechanicznego 
sprzętu do nanoszenia masy tynkarskiej i uzyskania końcowej płaszczyzny tynkowanej powierzchni.   
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.B–00 „Wymagania Ogólne” 
4.2. Transport materiałów. 
Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposób 
określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności 
zawilgocenie. Masy zawilgocone nie nadają się do stosowania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólna” 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiający harmonogram rzeczowo-finansowy robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty i uzgodnić nadzór nad ich 
przebiegiem. Prace powinny być prowadzone z harmonogramem. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane 
podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 
5.4. Wykonanie tynków 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
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PN-70/B-10100. 
- sposób wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinno być zgodne z 
danymi w tab.4 normy PN-70/B-10100. 
- Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
- Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standartowych. 
- Do wykonywania tynków należy stosować zaprawę cementowo-wapenne. Tynki narażone 
na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, oraz narażonych na zawilgocenie tynki zewnętrzne w 
proporcji 1:1:2. 
- Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC pod warunkiem, ze w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej O oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi 
wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:  
- dylatacje należy rozmieścić zgodnie wytycznymi projektowymi i normami, w sposób  
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku i jego wykończeniu, w spójnym 
układzie zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego;  
- na narożnikach zewnętrznych należy zamontować profile ochronne na całej widocznej wysokości 
narożnika;  
- na krawędziach, przy otworach, przy uskokach, itp. należy zamontować profile ochronne na całym 
obwodzie;  
- należy stosować odpowiednie taśmy i kształtki wykończeniowe w miejscach, gdzie tynk styka się z 
innym materiałem, w szczególności dotyczy to przejść instalacji rurowych;  
- należy stosować systemowe taśmy wykończeniowe rozprężne w miejscach styku ze stolarką 
aluminiową i elementami stalowymi;  
- całość powierzchni musi być idealnie gładka jednorodna kolorystycznie.  
- całość instalacji technicznych, okablowania strukturalnego, itp. należy prowadzić w bruzdach;  
nie dopuszcza się prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo, chyba, że zostało to w 
Dokumentacji Projektowej wyraźnie określone; uwaga wymaga bezwzględnego stosowania w trakcie 
realizacji całości wnętrz. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
- Przed przystąpieniem właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zgodnie z dokumentacją. 
- Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczone do 
stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie właściwości technicznych dostarczonych wyrobu na 
podstawie tzw. Badań doraźnych. 
- Badania tynków i gładzi gipsowych powinny być przeprowadzone w sposób podany w 
normie PN-70/B-10100 i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji wykonawczej, 
- jakości stosowanych materiałów i wyrobów, 
- przyczepność tynków do podłoża, 
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- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na narożach, 
stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Wyniki odbiory materiałów i robot powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 położenia tynków . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpienie do robót tynkowych , 
Podłodze powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda. 
8.2. Odbiór podłoża 
8.2.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do roboty 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże 
oczyścić i myć wodą . 
8.2.2. Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk i gładź poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrożą bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiania, usunąć tynk i ponownie 
wykonania tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków 
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchyle krawędź od linii 
prostej – nie większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości lata kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu 
- poziomo – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belkami itp.) 
8.3.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp. 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.3.4. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych; 
- zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z 
normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.) 
- protokóły z odbioru częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane i odebraną ilość m2 powierzchni tynku lub gładzi według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy; 
- dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań; 
- ustawienie i rozbiórkę przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m; 
- przygotowanie połoza; 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich; 
- osiatkowanie bruzd; 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 
- wykonanie tynków 
- reperacja starych tynków;; 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 
10. PRZEPISY I NORMY 
10.1. Przepisy 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 
PN-65/B 10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania  
techniczne przy odbiorze 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych; 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i Badania przy odbiorze; 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek; 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane; 
PN-B-30020:1999 Wapno 
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne 
PN-B30041:1997 Spoiny gipsowe. Gips budowlany 
PN-B30042:1997 Spoiny gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
10.1. Normy 
- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane(z późniejszymi 
zmianami). 
- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. 
- Dz. U nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” - Polskie normy 
 

BO5 Roboty malarskie 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Wg pkt 1.1 B 00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Wg pkt 1.2 B 00. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
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wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 
· Zabezpieczenie folią 
· Malowanie farbą ścian i stropów; 
· Malowanie farbą sufitów 
· Malowanie innych drobnych powierzchni ścian i sufitów,  
· Malowanie elementów instalacji,  
· Malowanie innych drobnych elementów stalowych.  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone jakich odstępstw od tych 
dokumentów, wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć instrukcję producenta wykonania Robót, wyniki badań 
użytych materiałów oraz jest zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na użyte 
materiały. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Materiały stosowane do wykonania malowania powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza są są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Materiały budowlane nie nadające się do użytku, wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na 
wysypisko. 
Farby objęte aprobatą powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający 
niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być dołączona 
Etykieta zawierającą co najmniej dane:. 
- nazwę i adres producenta; 
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- nazwę wyrobu; 
- data produkcji i termin przydatności do użycia; 
- masę netto; 
- oznakowanie wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowań 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.Nr 140/2002, 
poz. 1173); 
- podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu Higienicznego, 
Aprobaty Technicznej Nr ITB AT-15-5074/2003 oraz AT-15-3347/2003; 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie; 
- znak budowlany; 
Kolor farby – wg projektu architektury 
Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, poz.728). 
2.2. Podłoża 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków szpachlówką gipsową z dodatkiem farby emulsyjnej. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu. 
Z powierzchnie ścian i sufitów należy zeskrobać stare powłoki farb, zmyć wodą, zaprawić rysy i 
drobne uszkodzenia tynku. 
Na przygotowaną powierzchnię nałożyć warstwę gładzi gipsowej i zatrzeć packą. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Powierzchnie drewniane powinny być, oczyszczone ze starych powłok, odtłuszczone. 
2.3. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chłodnych podłożach należy 
stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 - 5 z tego samego 
rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 
2.4. Stosowany materiał malarski. 
Należy stosować następującą grupę materiałową:  
- farba wodna na bazie kopolimerów akrylowych wysokiej jakości, z dobrą przyczepnością, kryciem, 
odporna na warunki atmosferyczne i zmywanie, wygląd satynowy.  
- Inne farby zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowej,  
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania Robót związanych z malowaniem należy stosować:  
- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę;  bądź inny sprzęt zaakceptowany 
przez Przedstawiciela Zamawiającego.  Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ 
na efekt końcowy – powierzchnię pomalowaną. Należy stosować sprzęt systemodawcy lub sprzęt 
rekomendowany przez systemodawcę. Sprzęt winien być nowy, odpowiednio często wymieniany – w 
szczególności dotyczy sprzętu do nakładania farby. 
 
4. TRANSPORT 
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Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. Farby chronić przez zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. 
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 0st do 25stC 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne 
Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich: 
a) Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na którą ma 
być nałożona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem oraz zagruntowaniem, 
ewentualne ubytki powinny być wypełnione przez szpachlowanie; 
b) Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp. Nie niższej niż +5stC z tym, że do 
nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temp. +10st - +25stC 
c) Przy robotach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych 
należy ściśle przestrzegać przepisów BHP 
d) W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych 
e) Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian można wykonać po: 
• Całkowitym kończeniu robót instalacyjnych(z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych) 
• Całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
• Całkowitym ułożeniu posadzek 
• Usunięciu usterek na stropach i tynkach 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić 
zaprawą cementowo-wapienną. 
5.2.2 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050 [19], dla danego typy farby podkładowej. 
5.3. Gruntowanie 
5.3.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1 :3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania. 
5.3.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 5.2.3 Przy 
malowaniu farbami chlorokałczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
5.3.4 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
5.4. Wykonanie powłok malarskich 
Przy powierzchniach niemalowanych wcześniej należy je najpierw oczyścić z kurzu, brudu u luźnego 
pyłu, wysuszyć i zagruntować odpowiednimi farbami gruntującymi. Farby nakładać pędzlem, 
wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne 
malowanie. Do malowania farbą nie należy używać tego samego wałka czy pędzla, który wcześniej 
został użyty do farby gruntującej. Nawet jej niewielkie ilości mogą farbę nawierzchniową „zabrudzić”. 
Z polewaniem wodą powierzchni, wykonanej tą farbą, należy odczekać 1 tydzień. 
Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wywietrzyć do zaniku zapachu i po tym 
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czasie nadają się one do użytkowania. 
Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
a) Powłoka powinna całkowicie pokrywać bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując 
zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, plam, smug, i śladów pędzla 
b) Powłoka powinna być jednolitej barwy i nie wykazywać zmian odcienia, barwa powłoki powinna 
być zgodna z wzorem między Wykonawcą a Inwestorem 
c) Powłoka powinna wytrzymywać próbę wsiąkliwości i przyczepności oraz odporności na 
wycieranie, zarysowania i zmywanie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
• Sprawdzenie wyglądu powierzchni 
• Sprawdzenie wsiąkliwości 
• Sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
• Sprawdzenie czystości 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3s. 
6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niżej niż od +50C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65% 
Badania powinny obejmować: 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
• Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 
• Dla farb syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności, zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbieraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowania stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże powinno być przygotowane z obowiązującymi wymaganiami. 
Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
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gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniacza, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy i odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną od powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów 
materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonanie roboty zgodnie z zawartą Umową. 
Cena obejmuje: 
• Przygotowanie farb 
• Przygotowaniem do malowania podłoża 
• Wykonanie robót malarskich 
• Uporządkowanie stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przeez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
10. PZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Przepisy 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport. 
PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki ciec. 
PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy 
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 ‘Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne .wydanie ITB - 2003 rok. 
 

BO6 Roboty posadzkowe 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Wg pkt 1.1 B 00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Wg pkt 1.2 B 00. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 
Robót związanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunków Dokumentacji Projektowej.  
Zakres Robót niniejszej SST winien zostać skoordynowany z zakresem prac wynikających z 
Dokumentacji Projektowej. Zakres Robót niniejszej SST dotyczy całości obiektu. Ustalenia zawarte w 
niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z realizacją następujących 
elementów:  
- wykonanie kompletu robót posadzek od warstwy hydroizolacyjnej do warstwy wykończeniowej 
zgodnej z Dokumentacją Projektową.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
Należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją projektową. Hydroizolacja posadzek 
wykonana zostanie podczas Robót izolacyjnych. Izolacja termiczna i akustyczna posadzek wykonana 
zostanie podczas Robót izolacyjnych. Niniejsza SST odnosi się do warstw pozostałych, na których 
realizowane będą okładziny końcowe posadzek. Szczególną uwagę należy zwrócić na poziom warstwy 
posadzki w betonie; musi on zostać pomniejszony w stosunku do poziomu wykończenia o grubość 
warstwy okładzinowej. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uskoków, pochyleń, itp.  
Do wykonania podkładu zasadniczego posadzki należy stosować:  
- beton zgodne z Dokumentacją projektową;  
- zbrojenie zgodne z Dokumentacją projektową  
Uwaga:  
- układ i materiał dylatacji należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową;  
Do wykonania progów odcinających należy stosować:  
- Materiały zgodne z Dokumentacją projektową. 
3. Sprzęt 
Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować:  
- jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów i zalecany przez 
producenta systemu; bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
4. Transport 
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposób określony przez 
producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. Rozładunek materiałów należy 
prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości 
materiałów, gwarantujących właściwą jakość robót. Materiał winien znajdować się w opakowaniu 
fabrycznym do czasu jego wbudowania. 
5. Wykonanie robót 
Zasady wykonania robót oraz przygotowanie podłoża  ściśle wg wytycznych producenta danego 
systemu. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
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gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Ponadto: 
Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz zgodności z 
projektowanymi wzorami i kolorami;  
- ogólnym wyglądem, w tym stopniem gładkości powierzchni i równości faktury;  
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.  
Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie:  
- wykonanie warstw izolacyjnych;  
- wykonanie wylewki betonowej;  
- wykonanie dylatacji;  
- wykonanie wyjść, przejść, itp. instalacyjnych;  
- przygotowanie podłoża;  
- impreganacja;  
- wykończenie.  
Ze względu na wagę Robót posadzkarskich dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane 
w sposób ciągły.  
Prawidłowość wykonania podkładów należy dokonać poprzez sprawdzenie:  
- równość płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wskazywać prześwitów większych 
niż 2 mm;  
- odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym 
spadkiem nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia  
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- wytrzymałość podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę próbek pobieranych w trakcie Robót, 
przeprowadzoną laboratoryjnie;  
- równość podkładu;  
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub pochylonej za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 
dokładność pomiarów do 1 mm;  
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową;  
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- prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych oraz prawidłowość rysunku 
pół w obrębie holu;  
- prawidłowość wykonania spadków  
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 
pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
 

BO7 Okładziny ścian i posadzek 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Wg pkt 1.1 B 00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Wg pkt 1.2 B 00. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W Zakres robót wchodzą następujące prace: 
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach; 
- ułożenie płytek gres na podłożu cementowym 
Rysunki szczegółowe wykończenia ścian i posadzek zawiera Dokumentacja Projektowa;  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zgodnie z 
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wyniki badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany  
przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na użyte materiały.  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:  
- projekt składu mieszanki zaprawy klejowej;  
- komplet danych producenta okładzin ceramicznych;  
- dane dotyczące fug;  
- dane dotyczące programu pielęgnacji okładzin w trakcie normalnego użytkowania;  
- inne dane do podjęcia decyzji wykonawczych.  
 
Nie należy rozpoczynać Robót bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego powyższych danych.  
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Ponadto:  
- Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy okładzin ceramicznych z kompletem detali miejsc 
trudnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i zabezpieczeń wszystkich krawędzi i miejsc styku 
z ościeżnicą, inną okładziną, itp.  
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego 
pełnowymiarowe próbki wykończenia każdego rodzaju, gatunku i koloru ceramicznej płytki.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklaracje zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
2.2. Płytki ceramiczne 
Płytki ceramiczne do ścian wewnątrz pomieszczeń i płytek gres, częściowo wg PN-EN 
177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Typ i barwa- określona w projekcie i wg wzorca producenta; 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10 – 20%; 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa; 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 oC; 
2.3. Zaprawa klejąca 
Zaprawa klejąca - elastyczna, ulepszona dodatkami tworzyw sztucznych, hydraulicznie wiążąca 
zaprawa klejąca nakładana w postaci cienkiej lub średnio grubej warstwy, do mocowania płytek 
ceramicznych – przeznaczona do klejenia płytek ceramicznych o małej nasiąkliwości. Podczas 
układania należy kierować się ściśle do zaleceń producenta. Zaleca się układać płytki z fuga o 
szerokości 3mm .Zaleca się zastosować fugi znanych producentów w kolorze uzgodnionym na 
budowie z Inspektorem Nadzoru Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom 
jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, 
PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 
2.4. Zaprawa fugująca 
Zaprawa fugująca do okładzin z płytek ceramicznych wodoodpornych, po związaniu nie pękająca, 
twarda, trudna do zarysowania i odpowiednio mocno przylegająca do podłoża, kolor zaprawy 
fugującej do uzgodnienia z projektantem. 
Zaprawa fugująca stosowana do fugowania płytek w pomieszczeniach narażonych na agresywne 
działanie środków chemicznych powinna być na nie odporna. 
2.5. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
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Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania Robót związanych z okładzinami ściennymi należy stosować jedynie sprzęt 
dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; bądź inny sprzęt zaakceptowany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego.  
4. TRANSPORT 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
4.1.Transport i składowanie płytek ceramicznych płytek gress. 
Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposób 
uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie. Nie dopuszcza się 
wbudowywania materiału uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiału. 
Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.  
Uwaga:  
nie dopuszcza się obecności na budowie materiałów innych jak zatwierdzone przez Przedstawiciela 
Zamawiającego.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ściany z płytek ceramicznych 
Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. 
Roboty okładzinowe wewnetrznej mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, 
osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, 
których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe 
zanieczyszczenie okładzin. 
Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 0C i nie powinna 
przekraczać +25 0C. Temperaturę te należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni 
Przy wykonywaniu okładzin ścian z płytek nalezy stosować normę - PN-75/B-10121 Okładziny z 
płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
- sprawdzenie podłoży 
- ułożenie płytek na klej 
- spoinowanie płytek 
- oczyszczenie płytek 
Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z 
PN/B –10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza ni0 0,5 MPa. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża 
zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji, usytuowanie i 
poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z 
elementami uzbrojenia spoinować fuga silikonowa. Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek 
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze 
spoinami podłogowymi. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na 
wodoodpornej zaprawie klejowej; warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
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Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne 
i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytka w obu 
kierunkach. Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 
zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której 
ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używajac wilgotnych 
gąbek o większych porach lub pacy z gąbka. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie 
ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”.  
Do czasu realizacji prac wykończeniowych i odbioru pomieszczeń wykonane okładziny ceramiczne 
należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym 
ich uszkodzeniem. 
5.2. Posadzki z płytek gres 
Przed przystąpieniem do układania płytek, należy sprawdzić i potwierdzić u Przedstawiciela 
Zamawiającego ich wzór, dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych.  
Ponadto:  
- przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy podłoża są równe; maksymalne 
odchylenie nie może przekraczać 6 mm na 3 m; należy sprawdzić czy powierzchnie mają odpowiednie 
spadki;  
- przed ułożeniem płytek ściennych należy sprawdzić czy powierzchnie ścian są równe; maksymalne 
odchylenie nie może przekraczać 3 mm na 3 m;  
- należy sprawdzić czy powierzchnie są czyste i osuszone;  
- prace należy rozpocząć dopiero wtedy gdy ściany i posadzki osiągną warunki określone w 
wymaganiach dotyczących warunków wykonania Robót okładzinowych;  
- należy prowadzić układanie płytek zgodnie z instrukcją producenta,  
- należy wykonać odpowiednie połączenie z innymi rodzajami okładzin i wykończeni oraz z 
elementami wykończenia jak kratki odpływowe, itp.;  
- należy wykonać dylatacje w polach 5 x 5 do 6 x 6 m; należy stosować systemową listwę dylatacyjną;  
- należy zadbać aby złącza płytek miały dokładnie tą samą szerokość, należy posługiwać się 
odpowiednimi akcesoriami;  
- należy sprawdzić poprawność położenia płytek przez opukiwanie; wymienić płytki, które wydają 
głuchy odgłos;  
- należy odczekać minimum 48 godzin przed spoinowaniem;  
- w narożnikach ścian, w sąsiedztwie ościeżnic drzwiowych, na stykach posadzki i ścian oraz wokół 
otworów rewizyjnych, itp. należy stosować elastyczną fugę silikonową w dobranym kolorze, zgodnym  
z kolorem masy do fugowania.  
Uwaga:  
wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w realizacji 
okładzin ceramicznych w obiektach użyteczności publicznej, posiadającemu poważne referencje 
jakościowe i obiektowe. 
 
Jeżeli miejscem odcięcia są ościeża drzwi, listwa odcinająca musi znaleźć się pod skrzydłem 
zamkniętych drzwi (na licu ściany na którą otwiera się skrzydło), nie dopuszcza się sytuacji gdy przy  
zamkniętych drzwiach widoczne jest wykończenie posadzki pomieszczenia sąsiedniego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
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- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
- sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 
prowadzenia robót 
- badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej 
prawidłowości należy przeprowadzić przez naciągniecie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż 
dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego 
a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego. Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu 
podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość 
posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli 
zostało to przewidziane projekcie. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i 
jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm. 
Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub 
założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2. okładzin ceramicznych 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót okładzin ceramicznych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie wygładu płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie przecięcia się 
płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami.. 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego nie powinno być większe 
niż 2 mm na 1m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości laty dwumetrowej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 
- przygotowanie zaprawy; 
- przygotowanie podłoża; 
- dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- moczenie płytek, docinanie płytek; 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań; 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem; 
- oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
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W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie 
10. PRZEPISY I NORMY 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metoda pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró2nic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
 

BO8 Instalowanie sufitów podwieszanych 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Wg pkt 1.1 B 00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Wg pkt 1.2 B 00. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
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Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 
związanych z budową następujących elementów:  
o systemowy sufit podwieszany metalowy typu ‘open cell’ 
o systemowy sufit podwieszany typu ‘drop paper’ 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową,  SST i poleceniami Inżyniera. 
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  zgodnie z 
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć wyniki badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, 
certyfikaty, itp. na użyte materiały.  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dane dotyczące 
wybranego systemu, akcesoriów montażowych, izolacji oraz jest zobowiązany przedstawić do 
zaakceptowania przez Przedstawiciela Zamawiającego, zespół detali warsztatowych systemowych, w 
próbkach wraz z instrukcją montażu. Dotyczy to także atestów i certyfikatów na stosowane materiały.  
W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań oraz zobowiązany jest 
prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości Dokumentacji Projektowej i przewidzieć 
wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego Dokumentację Warsztatową łącznie ze 
schematami montażu podkonstrukcji na budowie. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót określonych w pkt 1.1.3. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
i robotom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy 
Prawo budowlane. Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w specyfikacji technicznej jak i w projekcie budowlanym.  
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać - jedynie sprzętem dopuszczonym przez system lub przez wytwórcę;  
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
4. Transport 
Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposób 
uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie oraz w sposób 
uniemożliwiający ich zawilgocenie. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału uszkodzonego w 
transporcie lub podczas przechowywania oraz materiału, który uległ zawilgoceniu.  Materiał winien 
znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe docinanie formatek) do 
czasu jego wbudowania.  
5. Wykonanie robót 
Ściśle wg wytycznych producent systemu sufitów podwieszanych.  
6. Kontrola jakości 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem 
technicznym i zamówieniem, 
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 
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oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości przez producenta - 
powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm, 
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
8. Odbiór robót 
Sufity podwieszane jako prace zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych elementem ulegającym zakryciu są podłoża (stropy) oraz 
ruszty. Ich odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z montażem. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor 
nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
8.3 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje się na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 tynków i ścianek wykonanych zgodnie z zamówieniem i 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-72/B 10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-19401:1996  Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne. 
 

BO9  Wyposażenie wewnętrzne 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
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Wg pkt 1.1 B 00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Wg pkt 1.2 B 00. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 
Robót związanych z wyposażeniem obiektu, zgodnie z zakresem wg rysunków Dokumentacji 
Projektowej.  Zakres Robót obejmuje:  
Wyposażenie toalet w:  
o okrągłe, podświetlane lustra o śr. 80 cm, w metalowej, czarnej ramie 
o dozownik na mydło  
o zasobnik na ręczniki papierowe  
o podajnik na papier toaletowy  
o kosz metalowy łazienkowy  
o pojemnik wraz ze szczotka do WC  
o komplet uchwytów do toalety dla osób niepełnosprawnych  
o inne drobne wyposażenie 
Wyposażenie obiekt w: 
o szafki ubraniowe/depozytowe  
o ladę recepcyjną, 
o szafa na pomoce dydaktyczne 
o meble ruchome 
o inne drobne wyposażenie wg dokumentacji projektowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. Należy określić 
materiały konstrukcyjne i wykończeniowe, metody mocowania, szczegóły połączeń, informacje o 
stosowanych materiałach, detalach wykończenia, okuciach i akcesoriach. Wykonawca dostarcza 
niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych materiałów oraz 
wykonanych Robót warsztatowych.  Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje 
obiektowe. Referencje oraz doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2.. 
2.2. Stosowane materiały  
Należy stosować materiały zgodne z odpowiednimi Dokumentacjami Projektowymi.  
3. SPRZĘT 
Do wykonania Robót związanych z montażem należy stosować:  

- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę;  bądź inny sprzęt zaakceptowany 
przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
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Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy – wygląd detali. Należy 
stosować sprzęt dający gwarancję dobrego wykonania. Sprzęt winien być nowy, odpowiednio często 
przeglądany, czyszczony, itp.  

4. TRANSPORT 
Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposób 
określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  
Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. Element 
uszkodzony należy wymienić na nowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST.B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 
Wymagania:  
- przed montażem, o ile montażu nie realizuje ekipa fabryczna, należy dokładnie zapoznać się z 
instrukcją montażu, wszystkie niejasności konsultować z wytwórcą;  
- elementy przeznaczone do montażu magazynować w opakowaniach fabrycznych; rozpakowywać na 
miejscu montażu; pozostałe w opakowaniu instrukcje, gwarancje, numery serii, itp. starannie zbierać 
do przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego;  
- należy zastosować narzędzia, materiały pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami zawartymi w 
instrukcji fabrycznej;  
- produkty uszkodzone podlegają wymianie; należy zwracać uwagę na fakturę, kolor, detale 
wykończenia produktów – w przypadku rozbieżności odkładać produkty odbiegające od pozostałych, 
o rozbieżnościach należy powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, produkty odbiegające od 
pozostałych podlegają wymianie;  
- montaż wykonywać z najwyższą starannością.  
Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność innych 
elementów, zakrywanych lub sąsiadujących.  
Przed prefabrykacją lub wykonaniem warsztatowym elementów, wymiary wnęk, otworów, itp. należy 
sprawdzić na budowie. 
Należy:  
- w pierwszej kolejności wytrasować siatkę położenia wszystkich elementów; elementy winny leżeć 
na liniach prostych, chyba że rysunki stanową inaczej;  
- wszystkie elementy przed ostatecznym montażem wyrównać poziomo i pionowo, bez jakichkolwiek 
odchyleń;  
- po ustaleniu położenia trwale zamocować elementy do podłoża za pomocą elementów kotwiących.  
Czyszczenie:  
- usunąć materiał zabezpieczający z powierzchni elementów;  
- zmyć powierzchnie odkryte roztworem łagodnego detergentu w cieplej wodzie miękką szmatą; 
usunąć ślady taśm; wytrzeć do czysta (nie dotykać odbłyśników i źródeł światła opraw 
oświetleniowych, ekranów czujek, obiektywów kamer, itp.).  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 6.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest 1 sztuka 1 komplet zamontowanego elementu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót prowadzonych w 
pomieszczeniach gdzie wykonano montaż. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 
Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw 
dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania montażu 1 szt. i 1 kpl. elementu obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót;  
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego;  
- praca sprzętu mechanicznego;  
- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz czyszczenie podłoża;  
- rozmierzenie docelowego położenia elementów wnętrza;  
- wykonanie kotwień i innych elementów dla zamontowania elementów wnętrza;  
- przygotowanie elementów do montażu;  
- montaż elementów wnętrza;  
- regulacja i końcowe spasowanie;  
- sprawdzenie poprawności działania;  
- czyszczenie i zmywanie;  
- wywóz opakowań;  
- ochrona elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie.  
10. PRZEPISY I NORMY 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 
r.; poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
 

 

 


