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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST 00.00.00 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy realizacji inwestycji pn: Przebudowa części pomieszczeń w 
budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych SST. 
Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia składa się z: 

1) Roboty budowlane  
 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej 
Ogólną Specyfikacją techniczną (ST) i z części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (SST). 
Zakres robót przewidziany do wykonania został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, które należy stosować łącznie z Ogólna Specyfikacją Techniczną. 
 
1.4.Informacje o terenie budowy. 
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować: 

- ogrodzenie wys. min 1,5m 
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
- urządzenia socjalno-bytowe  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,  ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót, ich zgodność z ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie i w sposób określony w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, kopie zezwolenia uzyskanego w 
czasie przygotowania robót do realizacji przez Zamawiającego umożliwiających prowadzenie 
robót oraz dokumentację projektową. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca umieści w miejscach i ilości określonych przez Inspektora nadzoru tablice 
informacyjne. 
 
1.5.2.Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 

- dostarczona przez Zamawiającego, 
- sporządzona przez Wykonawcę. 

 
1.5.3.Zgodnośc robót z dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 
technicznymi SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektową lub SST i maja wpływ na niezadawalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do jej zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną 
 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
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      i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie   
      unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających  
      ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na 
terenie prowadzonych prac. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada  za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował , 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.8.Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmiernie obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9.Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  przy wykonywaniu robót. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który: 
       -   posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
       -   uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 

- przy robotach na wysokości (powyżej 2m ) stanowiska pracy oraz przejścia należy   
      zabezpieczyć barierka składającą się z deski krawężnikowej wys.15 cm, poręczy    
      ochronnej wys.1,1m, pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali  
      dostosowanych do przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed  
      zmianą ich położenia.  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów (przejazdów i organizacji ruchu ) obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu prac, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa ruchu, 

- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni chodników, barier i oznakowań. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje: 
- oczyszczenie, przestawienie  i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych, 

poziomych i barier, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
1.6.Nazwy i kody. 
Roboty przewidziany do wykonania ujęto w następujących Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych: 
 
1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE – SST 01.01.00. 
 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – 45111000-8 
Roboty w zakresie usuwania gruzu – 45111220-6 
 
2.MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SST 01.02.00. 
Instalowanie drzwi  i okien i podobnych elementów – 45421100-5 
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3.ROBOTY MALARSKIE SST 01.03.00. 
  
Roboty malarskie  4442100-8 
 
4.IZOLACJE PODŁOGI I POSADZKI SST 01.4.00 
 
Kładzenie wykładzin elastycznych – 45432111-5 
 
1.7.Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury 
Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a 
także odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  w tym przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe itp. 
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
Terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwym organie należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i 
urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz.42 z późń. zm.) 
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Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu. 
Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone  ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Drodze tymczasowej – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
Materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową 
i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i SST. 
Grupach, klasach i kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm). 
Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Normach europejskich – należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i 
zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Robocie podstawowej – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 
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Wspólnym Słowniku Zamówień CPV) - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 
 
2.MATERIAŁY. 

 
2.1.Źródła uzyskiwania materiałów. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że szczegółowe warunki 
umowy stanowią inaczej. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej SST. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 

 
2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość, 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3.SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót 
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom w zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
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wykonywania robót ma być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie 
spełniał norm ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
4.TRANSPORT. 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia do 
stanu pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1.Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- projekt organizacji budowy, 

 
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w SST a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową i ST. 

 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 

technicznymi, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
 
6.2.Zasady kontroli jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania do 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału  w pobieraniu próbek.  
Na zlecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę da badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4.Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
 

6.5.Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i SST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 

 
6.7.Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które: 
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- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
      kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
       technicznych oraz właściwych przepisów, 
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 

 
6.8.Dokumenty budowy 
 
6.8.1.Dziennik budowy. 
Dziennik budowy zakłada Zamawiający i przekazuje go Wykonawcy w dniu przekazania 
placu budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownika 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od 
chwili formalnego przekazania placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zapisy do dziennika będą czynione na bieżąco i winny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi i w sposób 
uniemożliwiający późniejsze wprowadzanie dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jaki i przez 
Inspektora nadzoru. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
- data przekazania Wykonawcy dokumentacji budowy, 
- zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru wymaganych dokumentów przygotowanych 

przez Wykonawcę a w szczególności PZJ i harmonogramów robót, 
- data rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 
- daty zgłoszenia do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w trakcie realizacji robót, mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenie lub spełnienie szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny być 
na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie 
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decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, winny być podpisane przez 
przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy w przez przedstawiciela nadzoru z ramienia 
projektanta. 
  
6.8.2. Książka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 
w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
 
6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 7.1., 7.2. w skład dokumentów budowy 
wchodzą: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne, 
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 
6.8.4.Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach. 
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Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIORY ROBÓT. 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robot. 
W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
3) odbiór częściowy, 
4) odbiór ostateczny (końcowy) 
5) odbiór po upływie gwarancji 

 
8.2.Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbior częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
 
 
8.4.Odbiór ostateczny 
 
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz ilości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji, o 
których mowa w pkt.8.4.2. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową i SST.W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 
oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robot 
poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

- SST, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- książkę obmiarów, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- rysunki na wykonanie robót towarzyszących, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego,. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4.”Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w kosztorysie i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcą i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Wynagrodzenie jednostkowe lub ryczałtowe obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania, 

ewentualnych ubytków oraz transport na teren budowy 
- wartość sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Ustawy. 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 
207, poz.2016 z późń.zm.), 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 
19, poz.177), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 
poz.881), 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229), 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym(Dz.. z 2004 r. Nr 122, 
poz.1321 z późń.zm.), 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2001 r. Nr 62, 
poz.627 z późń.zm), 

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 
r. Nr 204, poz.2086). 

 
10.2.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), 
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- 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 robót 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 robót 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 rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia(Dz.U. Nr 198, poz.2042). 

 
10.3.Inne dokumenty i instrukcje. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, 
II, III, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001, 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SST 01.01.00 

 
Słownik Zamówień Publicznych 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – 45111000-8 
Roboty w zakresie usuwania gruzu – 45111220-6 
 
1.WSTĘP  
 
1.l. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa części 
pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 
5b. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
następującymi pracami rozbiórkowymi: 

- wykucie ościeżnic okiennych i drzwiowych, 
- rozebranie ścian i ścianek działowych, 
- rozebranie posadzek z płytek, lastryka i parkietu, 
- rozebranie ścian nośnych z osadzeniem belki stalowej, 
- usunięcie gruzu z budynku, 
- wywóz gruzu, 
- opłata za składowanie gruzu. 

  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
        w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt.2 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Materiały stosowane do wykonywania robót betonowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
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2.2 Materiały. 
Materiały niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych: 

- dwuteownik stalowy St0S 120mm, 
- siatka Rabitza, 
- cegła budowlana pełna klasy 250 
- cement portlandzki 35, 
- piasek do zapraw. 
 

3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 

- młoty pneumatyczne, 
- samochód samowyładowczy. 

 
4.TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 
transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 5. 
 
5.2. Czynności wstępne 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych 
w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty 
znajdujące się w obrębie robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić dokładne badanie stanu 
konstrukcji poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać otoczenie i ustalić 
metodę rozbiórki. 
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki, wykonane z części możliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Koszty wywozu i składowania gruzu ponosi Wykonawca. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek 
budynków i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m3 (metr sześcienny) wyburzonych i wywiezionych elementów  budowlanych, 
- 1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki ścianek działowych i parapetów 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje: 

- rozebranie i wyburzenie elementów obiektów budowlanych, 
- wyniesienie materiałów na zewnątrz budynku, 
- odwiezienie materiału z rozbiórki z budynku, 
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych 
obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 92 z późniejszymi zmianami. 
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MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
 

SST 01.02.00. 
 
Numery  pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
Instalowanie drzwi  i okien i podobnych elementów – 45421100-5 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
montażu stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji inwestycji pn: Przebudowa części 
pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 
5b. 
 
 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej wraz z obróbką szpalet 
wewnętrznych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST 00.00.00  „Określenia podstawowe” pkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagnia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00.00 „Materiały” pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania montażu stolarki okiennej i drzwiowej 
powinny mieć m.in.: 
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- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu stolarki. 

 
2.2.Rodzaje materiałów 
2.2.1.Wszelkie materiały do montażu stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2.Materiały podstawowe: 

a) Stolarka zewnętrzna aluminiowa Reynaers systemowa 
b) Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne na ościeżnicy drewnianej 
c) Domykacze Geze 

 
2.2.3.Materiały pomocnicze: 

- gips 
- uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 
- zaprawa murarska 
- pianka montażowa 
- taśma malarska 

Wszystkie materiały do montażu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
3.SPRZĘT 

 
3.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00  „Sprzęt” pkt 3 

 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Proponuje się użyć następującego sprzętu: 

- poziomica 
- pion 
- metr 
- dłuta 
- młotki ręczne 
- kielnie pace murarskie 
- wiertarki 
- wkrętarki 

 
4.TRANSPORT 
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4.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Transport” pkt 4. 

 
4.2.Transport materiałów 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 t, 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne. 
Wymagania ogólne dla wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wykonanie robót” pkt 5. 
Ponadto: 

- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, 
opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane  w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów, 

- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 
zabronione 

- podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać, 
- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem 

 
Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za 
pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna (drzwi) zaznaczyć na framudze punkty 
osadzenia kotew mocujących. Wykonać otwory w ścianie za pomocą wiertarki, przykręcić 
kotwy mocujące ościeżnice. Ustawić ostatecznie stolarkę kontrolując osie, pion i poziom. 
Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami na czas montażu. Zacementować kotwy zaprawą 
murarską z cementem szybkowiążącym. Szczeliny między szpaletami a ościeżnicą wypełnić 
pianka montażową ( zabezpieczyć stolarkę taśmą malarską). Po 24 godzinach odciąć nożem 
nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie szpalet wyrównać gipsem. Spojenie okna ze 
szpaletą uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Przed tynkowaniem usunąć kliny 
montażowe. W drzwiach zamontować okucia. Styki okien i parapetów uszczelinić masą 
silikonową.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1.Ogolne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Kontrola jakości” pkt.6. 
 
6.2.Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru. 
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Kontroli podlega: 
- wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej 
- prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie 
- wypełnienie ubytków w ścianach 
-  

6.3.Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji 
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 
Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i jakości 
robót są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiom norm przedmiotowych. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową robót jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. 
Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.ODBIÓR ROBOT 
Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

stolarki, obniżyć cenę robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – zdemontować stolarkę i 

ponownie wykonać roboty montażowe. 
Odbiór montażu stolarki potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie niezgodności lub zgodności wykonania zamówienia. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robot w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
Cena robot obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- prace pomiarowe 
- załadunek, transport i rozładunek materiałów 
- montaż stolarki 
- montaż zamków drzwiowych 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1.Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
Wymagania i metody badań. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
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ROBOTY MALARSKIE 
 

SST 01.03.00. 
 
 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych  
Roboty malarskie  4442100-8  
 
1.W S T Ę P 
 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich przy realizacji inwestycji pn.:  Przebudowa części pomieszczeń w 
budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b. 
 
 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem robót malarskich, stanowiących warstwę ochronną, nanoszone ręcznie, do 
której wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat. 
 Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych obiektu oraz ich odbiorów. 
  
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00.00.00  „Określenia podstawowe” pkt 1.7. 
Dodatkowo w SST używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia ,na której bęedzie 
wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
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1.6.Dokumentacja robót tynkarskich. 
Dokumentację robót stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

      (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz.29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych. 

 
2.MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
       w ST 00.00.00  „MATERIAŁY” pkt.2 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
 
2.2.Rodzaje materiałów. 
Domalowania powierzchni należy stosować: 

- farby dyspresyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- rozcieńczalniki w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, inne 

rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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3. SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „SPRZĘT” pkt 3 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć 
następującego sprzętu i narzędzi: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
- drabiny i rusztowania. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „TRANSPORT” 
      pkt 4. 
 
4.2.Transport materiałów. 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00  
      „WYKONANIE ROBÓT” pkt 5 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich. 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założeniem urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) 
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 
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Drugie i następne malowana można wykonać po wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu 
posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów. 
  
5.3.Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych  
                  do malowania. 
Lp Rodzaj farby Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 

wodą 
4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych woda lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmruszałe o wilgotności 
nie większej niż 12 %, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy i innych 
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą 
wydano aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny 
być naprawione masą szpachlową, na która wydano aprobatę techniczną. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone za zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
5.4.Warunki prowadzenia robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze nie niższej niż + 5°C z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C z zastrzeżeniem by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C. 

Roboty malarskie można rozpocząć jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt.5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powierza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. 
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Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. 
 
5.5.Wymagania dotyczące powłok malarskich. 
Kolorystyka ścian zgodnie z dokumentacją projektową. 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta, 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00  
      „KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT” pkt. 6 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót malarskich.  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie. 
Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych domalowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 
tynku, 

- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonane naprawy i uzupełnienia, 

- płyt gipsowo-kartonowych- wilgotność ,stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonane naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

- elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-1-
100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1m w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni ( z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarko-wagową. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.2.2. Badania materiałów. 
Farby i środki gruntujące do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w  
pkt. 2.2. i 2.3. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobu używanych w robotach 
malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić  wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy, 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały nie dający wymieszać się osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- ślady pleśni, 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 

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

- zgodności z dokumentacja projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
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Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około0,5m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

jej powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do 
powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie 
wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych – przez wykonanie skalpelem nacięć prostopadłych o boku 

oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki. Przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików 
nie wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za odporna na zmywanie, 
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.5. i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „OBMIAR ROBÓT” pkt. 7 
 
7.2.Jednostka i zasady obmiarowania. 
Powierzchnię malowania oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu według 
rzeczywistych wymiarów. 
Z nakładów na powierzchnie malowanie nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 
powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „ODBIÓR ROBÓT” pkt. 8. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z wykonywanie powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich. 
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2.1. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie określonymi w pkt 5.3. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
 
8.3.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taka formę przewiduje. 
 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbioru częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana  jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt.5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. 
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwie należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

powłoki z wymaganiami określonymi w pkt.5.5. i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00  
      „PODSTAWA PŁATNOŚCI” pkt. 9 
 
9.2.Zasady rozliczania i płatności 
Rozliczenie robot malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych. 
Cena jednostkowa wykonania robót malarskich obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie i demontaż rusztowań do wysokości 4 m, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych domalowania, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- próby kolorów, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych 
i drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

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 ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi farbami. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
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PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowo 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domalowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 
ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty malarskie 
       (kod B 45442100-8), wydanie OWEOB Promocja – 2005 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B –Roboty 
       wykończeniowe. Wydanie ITB – 2003r. 
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PODŁOGI I POSADZKI 
 

SST 01.04.00 
 
Numery  pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
 
 
1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny homogenicznej 

w rulonie. 

1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót realizowanych w:  Przebudowa części 
pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 
5b. 
 

1.3. Zastosowanie i wygląd 

 Ogólnoużytkowa, obiektowa wykładzina rulonowa PCW, gładka, jednorodna do obiektów 

użyteczności publicznej, o wzorze marmurkowym, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem 

PuR 

 

1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia 

fachowe jak : 

 wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 

 PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, 

 wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w 

odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, 

barwnikami i utwardzaczami,  

 wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie 

kolejnych warstw – najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej 

jakości), 

 wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben 

 elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 

 antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy pomieszczeń Starostwa Suskiego  
 
 

Sucha Beskidzka 2016r.  39

 

2. Materiał  

2.1.1 Format rulon 2mx20m 

2.1.2. Grubość 2,0mm 

2.1.3. Warstwa użytkowa 2,0mm 

2.1.4. Ciężar 3250 g/m2  

2.1.5. Klasyfikacja zastosowań EN 685 - 34/43 

2.1.6. Antypoślizgowość EN 13845: ESb. 

2.1.7. Trudnopalność: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1 

2.1.8 Antystatyczność EN 1815: 2 kV  

2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty 

2.2.1. Atest higieniczny 

2.2.2. Znak CE 

 

3. Sprzęt i maszyny 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać 

się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

 higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

 poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

 zestawem ostrych noży do wykładzin, 

 wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 

 mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 

 pojemniki do kleju 

 

4. Składowanie i transport 

4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, 

zamkniętych  

i  suchych. 

4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed 

przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
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Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej można przystąpić po zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po 

zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych  

5.2.1. Podłoże 

 Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  

instalującej  wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie. 

 a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 

  -wytrzymałość (klasa B12-B15), 

  -grubość minimum 5 cm, 

  -prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni) 

  -zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144 

5.2.2. Sprawdzenie               

 a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację 

przeciw wilgoci. 

 b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone 

odpowiednim miernikiem. 

 c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  

tłuszczów,  zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego. 

5.2.3. Przygotowanie 

 a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość 

powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 

2-3mm. 

 b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 

 c. Podłoża porowate należy przeszlifować. 

5.2.4. Masy niwelujące 

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed 

wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa. 

5.2.5. Kleje 
  Należy stosować kleje do wykładzin PCW producentów: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit,  

lub innych rekomendowanych przez Polyflor. 
5.2.7. Spawanie łączeń 
  Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
5.2.8. Akcesoria wykończeniowe 

 a. Wykładzina wywinięta na ściany: można stosować profil Ejecta CF (cove former) oraz 

profil Ejecta CS (capping strip) 
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 b. Listwa typu Ejecta MC8: należy ją montować po zamontowaniu wykładziny. 

 c. Listwa typu Ejecta MC18: należy ją spawać z wykładziną celem uzyskania jednolitej 

posadzki. 

5.2.9. Przechowywanie 

  Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej                             

i zabezpieczone przed upadkiem. 

5.2.10.  Warunki montażu 

 a. Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem                           

i włączone po 48 godzinach od zakończenia montażu. 

 b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej,                   

w temperaturze 18C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura 

musi być utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu. 

 c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem. 

5.2.11.  Montaż 

 a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej 

powierzchni          i walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować 

ponownie w przeciwnym kierunku. 

 b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą                         

z ząbkami w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie                       

i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania 

przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą. 

 c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 

 d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń                

w wejściach. 

 e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem 

spawalniczym. Po spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po 

wystygnięciu. 

 f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany można używać profili Ejecta CF (cove former).                       

Do klejenia powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych.  Wszystkie  

łączenia  pionowe  należy  spawać. 

5.2.12.  Zakończenie montażu 

Zamieść i odkurzyć wykładzinę. 

Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia 

montażu używając środków firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana lub Taski  (wg instrukcji 
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producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać 

czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić 

klej. 

5.2.13 . Zabezpieczenie 

  Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia 

instalacji. 

5.2.14.  Odpad 

  Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.  

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja 

  Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości                      

i Konserwacja Obiektowych  Wykładzin  PCW  Polyflor”. Instrukcja dostępna na 

www.polyflor.pl/polyflor 

 

6. Kontrola jakości 

Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 

wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby 

prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być 

wykonane wcześniej zostały już zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit 

pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

 sprawdzenie stanu zawilgocenia,  

 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
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 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

6.1. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych 

prac              z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej.  

W szczególności kontrolować należy : 

 wykonanie wylewki samopoziomującej, 

 prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 

 prawidłowość wykonania styków wykładzin  

6.2. Badania po wykonaniu robót.            

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy 

dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary 

muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

 jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, 

naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

6.3. Jednostką obmiarową jest m2 

 

7. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

7.1. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni 

- połączenia posadzki z podłożem 

-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 

7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

 Certyfikat Zgodności CE 

 Atest higieniczny 
 

 
 


