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OST - 00. 00 WYMAGANIA OGÓLNE      (CPV  45000000-7) 
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla inwestycji pn.: „REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU 
I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU”, ul. Górna 3, Bezrzecze, gm. Dobra, dz. nr 20/2 z obr. 
Bezrzecze”. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań ogólnych wspólnych dla poszczególnych 
specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które są niezbędne w ramach realizacji inwestycji pn.: „Remont 
pomieszczeń sekretariatu i dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu”,. 
Przyjęto następujące oznaczenia : 
OST - Ogólna specyfikacja techniczna 
SST  – Szczegółowe specyfikacje techniczne w zakresie robot budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robot opisanych w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robot w zakresie określonym w 
dokumentacji technicznej dla zadania: 
„Remont pomieszczeń sekretariatu i dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu”, ul. Górna 3, Bezrzecze, gm. 
Dobra, dz. nr 20/2 z obr. Bezrzecze”. 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:      CPV 
SST 01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe       (45111000-8) 
SST 02.00 Roboty izolacyjne (dociepleniowe)              (45320000-6) 
SST 03.00 Roboty murowe          (45262522-6) 
SST 04.00 Roboty konstrukcyjne (strop drewniany) (45261000-4) 
SST 05.00 Roboty tynkarskie i malarskie                   (45410000-4 i 45442100-8) 
SST 06.00 Okładziny, ściany i sufity z płyt gipsowo-kartonowych     (45400000-1) 
SST 07.00 Kładzenie podłóg          (45432110-8) 
SST 08.00 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej       (45421100-5) 
SST 09.00 Montaż elementów wykończenia wnętrz       (45421153-1) 
  
 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna – niezależna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla którego nie określono stosownej normy, 
potwierdzająca jego przydatność w określonych warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie. 
BiOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Budynek – obiekt budowlany, ktory jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegrod budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, na podstawie wykonanej przez tę jednostkę 
ocenie, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej. 
Deklaracja zgodności – dokument stanowiący oświadczenie producenta, że oferowany przez niego wyrob jest zgodny z 
wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczający go do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodności powinny być poddane procedurze oceny zgodności i jeśli wynika to 
z odrębnych przepisow uzyskać certyfikat zgodności. Na wyroby posiadające deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE, 
jego zgodność z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną i dopuszczający go do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
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Deklaracja właściwości użytkowych – właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odnoszące się do odpowiednich 
zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy. Deklaracja właściwości użytkowych zastępuje 
deklaracje zgodności. 
Dokumentacja – należy przez to rozumieć ogoł dokumentow związanych z inwestycją, dokumentacja budowy - należy przez to 
rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorow częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarow, a w przypadku 
realizacji metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja projektowa – zbior opracowań wykonanych przez Projektanta, dokumentacja powykonawcza – czarno-biała kopia 
projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robot. 
Generalny Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych. 
Grupy, klasy i kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. 
Harmonogram – zestawienie okresow wykonywania poszczegolnych etapow budowy. 
Informacja BiOZ – opracowanie informujące o możliwych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie ktorego 
przygotowywany jest plan BiOZ. 
Inspektor Nadzoru Autorskiego – osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w sprawach 
projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiającego, do 
zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.  
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – opracowanie przygotowane przez rzeczoznawcę ds. p.poż. na zlecenie Generalnego 
Wykonawcy, precyzujące dobor i rozmieszczenie środkow p.poż. i znakow informacyjnych, a także opisujące sposob postępowania 
w przypadku stwierdzenia zagrożenia, ze schematem drog ewakuacyjnych włącznie. 
Instrukcja obsługi, ew. techniczna lub eksploatacji – opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawcę urządzenia lub 
maszyny, określające rodzaje i kolejność lub wspołzależność czynności obsługi, przeglądow i zabiegow konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja obsługi będzie rownież składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
Inwestor – osoba prawna lub fizyczna, dla ktorej realizowana jest inwestycja. Inwestor może wyznaczyć Zamawiającego, albo pełnić 
jego obowiązki samodzielnie. 
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego.  
Kierownik Budowy – osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone prace budowlane. 
Kontrakt (umowa) – umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, pomiędzy Generalnym Wykonawcą, a Zamawiającym na realizację 
zamowienia. 
Norma – dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostkę normalizacyjną i powszechnie 
dostępny. Stosowanie się do norm jest dobrowolne, chyba, że dana norma została przywołana w dokumentacji projektowej lub 
niniejszej specyfikacji, wowczas zapisy tej normy stają się obowiązkowe. 
Norma europejska – norma kraju członkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN). 
Norma polska – PN – dokument o zasięgu krajowym, przyjęty przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie 
wyłączności – symbolem PN. 
Norma polska przenosząca normę zharmonizowaną – PN-EN – dokument o randze normy, przenoszący normę zharmonizowaną 
na zasięg krajowy. 
Norma zharmonizowana – dokument przyjęty przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemający charakteru 
normy, dopoki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie przeniesiony przez co najmniej 
jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. 
Oferent – osoba prawna lub fizyczna, legalnie działająca pod firmą mającą odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, potencjał 
kadrowy i ekonomiczny, uczestnicząca w przetargu na wybor wykonawcy prac budowlanych. 
Oferta Wykonawcy – oferta jaką w przetargu na wybor Wykonawcy złożył wybrany Oferent. 
Polecenie – wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a 
także nakazy i zakazy przedstawicieli organów kontrolujących budowę, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prace budowlane – patrz roboty budowlane. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
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Projekt – patrz dokumentacja projektowa. 
Projekt budowlany (P.B.) – projekt schematyczny, służący głownie celom formalno-prawnym związanym z uzyskaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowę, zawierający wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne. 
Projekt wykonawczy (P.W.) – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające założenia przyjęte w Projekcie Budowlanym, w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty 
przez Oferentów. 
Projekt warsztatowy – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające Projekt Wykonawczy, zawierające rysunki detali, 
opracowane w takim stopniu dokładności, aby umożliwić jednoznaczne odczytanie i sprawną realizację robót budowlanych. 
Projekt montażowy – zestawienie elementów składowych i opis sposobu montażu elementów przygotowywanych niezależnie od 
budowy. 
Projektant – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną, względnie zespół osób biorący udział w przygotowaniu 
dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Przetarg – procedura wyłonienia spośród Oferentów przyszłego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych. 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie  budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
Roboty budowlane – prace polegające na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu, odbudowywaniu, 
montażu i remoncie, a nawet rozbiórce obiektu budowlanego. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia. 
Roboty zabezpieczające – prace wykonywane doraźnie w celu zabezpieczenia elementów lub całej budowy do czasu podjęcia 
ostatecznych decyzji. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) lub w skrócie Specyfikacja Techniczna (ST) – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
właściwości wyrobów budowlanych, sposobu wykonania robót oraz oceny prawidłowości wykonania. 
Teren budowy – przestrzeń, w obrębie której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze 
budowy. 
Ustalenia techniczne – rozwiązania podane w dokumentacji projektowej, rozporządzeniach, normach, aprobatach technicznych, 
wytycznych i specyfikacjach technicznych. 
Ustawa – aktualna (obowiązująca) ustawa „Brawo Budowlane”. 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć jednostki administracji państwowej lub lokalnej, właściwe do rozpatrzenia danej sprawy, 
w szczególności przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wspólny słownik zamówień – unijny system klasyfikacji produktów, usług i robót, oparty na kodach CPV. 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca określonych prac. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna działająca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność. 
Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna, powołana do wyłonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim umowy. W 
przypadku gdyby Zamawiający nie został ustanowiony, sformułowanie to należy rozumieć jako Inwestor. 
Zgodność robót – realizacja w pełni odzwierciedlająca założenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegająca od nich z 
dopuszczalną w STWiOR tolerancją, a jeśli tolerancja nie została określona, w przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego 
rodzaju robót. 
Znak CE – oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, mające formę deklaracji producenta, że dany wyrób 
spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i 
wyeliminować. Zatem, producent oznaczając swój produkt znakiem CE deklaruje, że produkt ten nie zagraża zdrowiu, ani nie jest 
szkodliwy dla środowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 
Na tę okoliczność zostanie spisany protokoł przekazania terenu budowy. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
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Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać 
rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym 
uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędow lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inżyniera – Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarow ważniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od ktorych 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałow i elementow budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczegolnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędow lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić 
Zamawiającego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarow jest ważniejszy od 
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały musza być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za 
wielkości docelowe, od ktorych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałow i elementow 
obiektow i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robot. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej 
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpie- czenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązekznać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 
warunków: ochraniać środowisko na terenie i 
Wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- możliwością powstania pożaru; 
c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
d) materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu przekraczającym 
dopuszczalne normy. 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji projektowej lub SST i 
uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości poziom 
hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego pod 
rygorem wstrzymania robót. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
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Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i 
urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 
rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny 
koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub 
gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie zwłaściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi wspołpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałow i wyposażenia na i z terenu 
robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunkow. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdow i ładunkow. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisow, 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 osob 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracujeplan BIOZ przed rozpoczęciem 
robot budowlanych. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robot od daty ich rozpoczęcia 
do daty wydania potwierdzenia zakończenia robot przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego 
 
 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
ktore są w jakikolwiek sposob związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
1.5.13. Równoważność norm i przepisów. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, ktore spełniać mają materiały sprzęt i inne dostarczone towary, oraz 
wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o 
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ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być rownież stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 
zasadniczo rowny lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałow przeznaczonych do Robot Wykonawca 
przedstawi szczegołowe informacje dotyczące proponowanego źrodła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałow i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałow z danego źrodła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źrodła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źrodła w 
sposob ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robot. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałow z jakichkolwiek źrodeł 
miejscowych, włączając w to źrodła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źrodła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałow z jakiegokolwiek źrodła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałow do Robot. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robot, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robot i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałow do innych robot niż te, dla ktorych zostały 
zakupione to koszt tych materiałow zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robot, w ktorym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera, Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być poźniej zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typow i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentow potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, może być poźniej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunkow umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałow/sprzętu na i z terenu 
Robot. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunkow i w sposob ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środkow transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robot i właściwości przewożonych materiałow. 
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Liczba środkow transportu będzie zapewniać prowadzenie Robot zgodnie z zasadami określonymi w  Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrocenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałow i 
wykonywanych Robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier – Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot 
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałow i elementow Robot będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałow i Robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałow, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie poźniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunkow umowy przez Wykonawcę. Jest on rownież upoważniony do kontroli wszystkich 
robot i kontroli materiałow dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, ktore nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie poźniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod 
groźbą zatrzymania robot. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie poźniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod 
groźbą zatrzymania robot. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązkow Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera, InspektoNadzoru programu zapewnienia 
jakości, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera, Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogolną opisującą: 
- organizację wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot, 
- BHP, plan BIOZ, 
- wykaz zespołow roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegolnych elementow Robot, 
- system (sposob i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robot, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposob oraz formę gromadzenia wynikow badań laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujących, a także 
wyciąganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi); 
b) część szczegołową opisującą dla każdego asortymentu Robot: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środkow transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałow,spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposob zabezpieczenia i ochrony ładunkow przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposob i procedurę pomiarow i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot, 
- sposob postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot i jakości materiałow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania probek, badań materiałow 
oraz Robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałow oraz Robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robot 
zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robot badanych materiałow i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałow. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałow ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Probki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier, Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu probek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałow, 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 probek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Probki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposob zaakceptowany przez Inżyniera . 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarow lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportow z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie poźniej niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera, Inspektora Nadzoru. 
Do celow kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiałow u 
źrodła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałow. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałow i 
Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać probki materiałow i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtornych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałow i Robot z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtornych lub dodatkowych badań i pobieraniaprobek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, ktore posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymiokreślonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisow i dokumentow technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 
- Polską Normą lub 
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt 1. i ktore spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałow, dla ktorych ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robot będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposob jednoznaczny jej cechy. 
1. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
2. Jakiekolwiek materiały, ktore nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego iWykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera – Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczegolności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramow Robot, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczegolnych elementow Robot, 
- przebieg Robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorow Robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorow Robot, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot, 
- dane dotyczące jakości materiałow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robot. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot. 
6.8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementow Robot. Obmiary 
wykonanych Robot przeprowadza się w sposob ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałow, orzeczenia o jakości materiałow, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru Robot. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
6.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentow budowy zalicza się, oprocz wymienionych w pkt 1-3, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robot, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ryczałt 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona 
na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót. 
Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlega negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie składania 
oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacja robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym 
samym niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
e) odbior pogwarancyjny 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbior Robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robot, ktore w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbior Robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogolnego postępu Robot. 
Odbioru Robot dokonuje Inżynier, Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbior będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie poźniej niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera, Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robot ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentow zawierających komplet wynikow badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robot. Odbioru częściowego Robot dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inżynier, Inspektor Nadzoru. 
8.3. Odbiór wstępny Robót. 
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentow, wynikow badań i pomiarow, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robot z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorow robot zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robot uzupełniających i Robot poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robot w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoł odbioru ostatecznego Robot sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginały). 
6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STB 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałow zgodnie z STB 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wynikow badań i pomiarow załączonych do dokumentow odbioru, 
wykonanych zgodnie z STB i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń. 



   

13 

 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robot i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór końcowy. 
Odbior końcowy polega na ocenie wykonanych Robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbior pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. 
„Odbior wstępny Robot”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyceny danego elementu robot wg 
nakładow cenotworczych podanych w ofercie zgodnie z faktycznych obmiarem dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena podana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty. 
9.2. Realizacja płatności 
potwierdzonych w Rejestrze obmiaru zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wg. zasad podanych w pkt. 9.1. na 
nośnikach cenotworczych przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
Płatność za roboty budowlane wykazane w „HARMONOGRAMIE RZECZOWO FINANSOWYM” nastąpi na podstawie faktury 
wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru częściowego danego elementu rozliczeniowego. Warunki płatności jak dla robot 
objętych zamowieniami publicznymi. Szczegoły określone zostaną w Umowie o roboty budowlane. Płatności zostaną potwierdzone 
kosztorysami powykonawczymi wg. faktycznego obmiaru robot . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne 
regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
10.1. Ustawy  
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi 

zmianami  
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn.zm.). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880), 
9. Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) 
10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087.  
11. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 

2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
12. Ustawa z dnia 04.02.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27, poz. 230, z 1980 r. z późniejszymi zmianami),  
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13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 
2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 
10, poz. 76), 

10.2. Rozporządzenia  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
2. 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).  
3. 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).  

4. 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).  

5. 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, póz. 1126).  

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

7. 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). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.Nr198.poz.2041).  

9. 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, póz. 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.  
WYKONANIE ROBÓT  
Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.  
Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 11 Rady Ministrów z dn. 
11.02.1983r.(MP nr 8, poz.47, zm. MP z 1985 r.nr37, póz. 210). 
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SST 01. 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE          (CPV 45111000-8) 
 
 
1.WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z przygotowaniem 
placu budowy, rozbiorką, wyburzeniami i demontażem elementów ścian, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykończeniowych dla 
zadania pn.: „REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
BEZRZECZU”, ul. Górna 3, Bezrzecze, gm. Dobra, dz. nr 20/2 z obr. Bezrzecze”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbior wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty ujęte niniejszą ST obejmują całość czynność, ktore mają na celu przygotowanie placu budowy, wykonanie rozbiorek, 
wyburzeń i demontaży. 
Wymogi ogolne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot 
budowlanych. (DZ.U. nr 47.poz.401 z 2003r) 
Zakres robót przygotowawczych objętych przez Specyfikację: 
- wygrodzenie terenu budowy 
- zabezpieczenie, drog, wejść i przejść 
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow, 
- zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda , prąd, łączność), 
- zapewnienie oświetlenia placu budowy, 
- urządzenie składowisk materiałow w tym zabezpieczenie materiałow niebezpiecznych, 
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow, 
- zapewnienie środkow ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 
- zabezpieczenie istniejących elementow otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych w tym 
zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałow szkodliwych dla środowiska, 
- zapewnienie środkow bezpieczeństwa robot na wysokości, 
Zakres robot rozbiórkowych objętych przez Specyfikację: 
- rozbiórki ścian działowych murowanych zaznaczonych w części graficznej opracowania 
- powiększenie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej 
- rozbiórka fragmentów ścian działowych w celu wykonania nowych otworów drzwiowych 100x210cm (otwór drzwiowy między 
sekretariatem 1/3 a holem 1/5 oraz otwór między sekretariatem 1/3 a pokojem z-cy dyrektora1/4) 
- demontaż  stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami 
- demontaż stolarki okiennej-okna od strony patio-2szt. 
- demontaż parapetów wewnętrznych 
- demontaż warstw wykończeniowych stropu nad parterem do poziomu ślepego pułapu w pomieszczeniach objętych zakresem 
przebudowy: 
- demontaż wykładzin PCV 
- demontaż poszycia stropu 
- usunięcie polepy glinianej 
- skucie 100% tynków ze ścian i sufitów 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej ST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z OST-00 Wymagania ogolne. 
Materiałami są: 
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- gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa 
sztuczne. 
- ogrodzenia, folie zabezpieczające teren budowy oraz wewnętrzne kurtyny wydzielające zabezpieczające teren budowy, 
- rury metalowe, farby fluorescencyjne, pale, słupki. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, oraz opowiadać normom .  
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej SST stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, inny sprzęt elektrotechniczny. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i 
jakość wykonywanych robot. 
 
4. TRANSPORT 
Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
Transport gruzu samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Odpady należy 
przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Transport materiałów niebezpiecznych zabezpieczony zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Nie należy używać 
gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:, 
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych 
w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo 
dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, 
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 
5.4. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały 
z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy 
przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o 
szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 
- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
5.4.1. Rozbiórka stropów i podłóg. 
Prace prowadzić w następującej kolejności, zdemontować warstwę wykończeniową z wykładzin PCV, poszycie stropu, usunąć 
polepę do poziomu ślepego pułapu, skuć tynki ze ścian i tynk na trzcinie ze stropu. 
5.4.2. Poszerzanie otworów istniejących. 
Podstemplować strop przy ścianie.  
Wykonać otwór powiększony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy ścianach o grubości większej niż 30cm osadzać belki 
pojedynczo, następnie dalej powiększać otwór z drugiej strony ściany) 
Osadzić belki główne podciągów (patrz rzuty), na poziomie wg projektu architektonicznego. (zalecane przy ścianach o grubości 
większej niż 30cm osadzać belki pojedynczo, następnie dalej powiększać otwór z drugiej strony ściany) 
Przestrzeń pomiędzy belką stalową a ścianą wypełnić zaprawą rozprężną, belki od spodu połączyć przewiązkami ze stali S235JRG2 
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5x50 mm w rozstawie co 20cm 
Po związaniu zaprawy zdjąć stemple. 
5.4.3. Nadproża stalowe. 
Przed przystąpieniem do prac należy tymczasowo podstemplować strop na długości projektowanego nadproża stalowego. Rozstaw 
stempli nie powinien być większy niż 0,9m. 
W miejscu oparcia belek stalowych wykonać poduszki betonowe z zatopionymi markami stalowymi. Poduszki betonowe wykonać na 
połowie szerokości ściany i wysokości 20cm. 
Na długości całego nadproża po jednej stronie ściany wykonać poziomą bruzdę do obsadzenia belek stalowych. Należy 
zdemontować połowę istniejącego nadproża. 
Bruzdę wykuwać o jak najmniejszych wymiarach umożliwiających osadzenie belek. 
W przygotowanej bruździe umieścić belki (połowa ilości belek przypadających na nadproże). 
Podbić belki klinami stalowymi (np. wykonanymi z płaskownika) co ok. 30cm tak, aby dokładnie przylegały na całej długości do 
wykonanej bruzdy. 
Przystąpić do montażu belek z drugiej strony (analogicznie). Należy zagwarantować min. 20cm oparcia belki stalowej na murze. 
Wykonać połączenie półek dolnych belek nadprożowych za pomocą przewiązek z blachy gr. 6mm. 
Rozebrać ścianę pod belkami. Zamontowane belki stalowe owinąć siatką stalową typu Rabica i oszpałdować zaprawą cementową. 
 
Nadproże nad wyburzanym otworem drzwiowym wykonać z dwóch kątowników L50x50x6 ze stali St3. Wykonać połączenie stopek 
dolnych kątowników przez spawanie płaskownikami. Profile oprzeć na murze na głębokości 15cm.  
 
W trakcie prowadzenia robót wyburzeniowych należy obserwować zachowanie się konstrukcji murowej w momencie przejmowania 
przez nią obciążeń. W przypadku stwierdzenia niepożądanych zjawisk (ugięcie konstrukcji, pęknięcia itp.) należy przerwać roboty i 
skontaktować się z Projektantem. 
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót 
rozbiórkowych. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. 
- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w 
momencie odbioru robót. 
5.6. Przechowywanie gruzu 
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy 
pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na 
autoryzowane wysypiska. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości rozbiorek polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do 
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sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposob, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE 
lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Szczegołowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z poźniejszymi zmianami. 
PN-87/B-066200 – Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania . 
PN-88/H-84020 –   Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia . Gatunki 
PN-91/M-69430 –  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania . Ogólne badania i wymagania 
PN-75/M-69703 – Spawalnictwo . Wady złączy spawanych . Nazwy i określenia . 
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SST 02.00 - ROBOTY IZOLACYJNE (DOCIEPLENIOWE)         (CPV 45320000-6) 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych dla 
zadania pn.: „REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
BEZRZECZU”, ul. Górna 3, Bezrzecze, gm. Dobra, dz. nr 20/2 z obr. Bezrzecze”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbior wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji termicznej w 
budynku objetym przebudową. 
Izolacje termiczne: 
- izolacja termiczna i akustyczna z wełny mineralnej gr. 15 cm stropu nad parterem i pierwszym piętrem 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR). Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania 
ogólne. 

Izolacja – jest to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego 
oddziaływania. 

Izolacja przeciwwilgociowa – izolacja zabezpieczającą przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną, zgodnie z 
DIN 18 195-4 oraz przed wodą gruntową nienapierającą, zgodnie z DIN 18 195-5 

Izolacja akustyczna – izolacja powodująca obniżenie natężenie dźwięków określonej częstotliwości oraz tłumiąca dźwięki 
niepożądane. 

Izolacja termiczna (termoizolacja) – izolacja chroniąca przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem. 

Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Używany w budownictwie do izolacji 
termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i podłóg, dachów i stropodachów oraz ciągów 
instalacyjnych. Także jako rdzeń izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych płyt warstwowych. Obecnie wełnę mineralną produkuje się 
zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400 °C, po stopieniu poddaje się go procesowi rozwłóknienia. 
Do tak powstałych włókien kamiennych dodawane jest lepiszcze. Włókna poddaje się również procesowi hydrofobizacji, w wyniku 
tego procesu produkty z wełny mineralnej nie chłoną wody. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany jest w postaci płyt, filcy, mat, 
otulin lub luzem. Gęstość w zależności od wyrobu waha się od 20 kg/m3 dla wełny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do 180 
kg/m3 dla najtwardszych płyt. 
Wełna mineralna posiada niski współczynnik przewodności cieplnej (tzw. lambda). Wynosi on od ok. 0,034 do 0,050 W/(m·K). Jest 
on uzależniony przede wszystkim od splątania włókien (technologii produkcji) i od gęstości własnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są: 
2.1.  Izolacje cieplne i akustyczne 
2.1.1. Izolacje z wełny mineralnej 
Przyjęto docieplenie stropów – wełną mineralna miękka grubości 15cm przeznaczoną do izolacji termicznej i akustycznej poziomych 
przestrzeni. 

• Płyty lub maty z wełny mineralnej miękkiej ,  współczynnik  przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK, klasa reakcji na 
ogień: A1- wyrób niepalny (wg PN EN13501),  15cm, gęstość 60kg/m3, wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe 
do powierzchni 100 kPa, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,90 kN/m 

• Kołki mocujące  
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• Materiały pomocnicze 
2.1.2. Izolacje  z folii  

• Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm 
• Taśma do folii 
• Folia pe wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalność: min 2000 g/m2/24h, odporność na 

temperatury: min 95oC 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

  
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 
b) samochód dostawczy 3-5 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, 
wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i 
postanowieniami Kontraktu. 
Niedopuszczalne  jest mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź stosowanie niepełnych systemów. 
Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta. 
5.2. Warunki techniczne wykonywania robót 
5.2.1. Izolacje cieplne i akustyczne 
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z przyklejaniem, 
jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone 
przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do 
siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
5.2.2.  Izolacje z wełny mineralnej 
Izolacja w stropie drewnianym nad pierwszym piętrem. 
W sytuacji jeżeli niemożliwe jest wykorzystanie poddasza lub jego części w celach użytkowych, najbardziej ekonomicznym 
rozwiązaniem jest montaż izolacji cieplnej na poziomie stropu nad ostatnią kondygnacją pomieszczeń użytkowych. 
Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni międzybelkowych izolując termicznie i akustycznie pomieszczenia 
rozdzielone stropem. 
Wytyczne przy montażu wełny w drewnianych stropach belkowych: 

• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
• Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów nominalnych 
• Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, 

pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
• Do ocieplenia stropu można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wpływem opadów 

atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, i sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu 
wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej i belek stropowych, usunięciu uszkodzeń i 
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wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 
• Na belkach stropowych zamocować folię paroizolacyjną. Folię należy układać w kierunku prostopadłym do belek 

stropowych z zakładem 10-15 cm. Zakłady folii uszczelnić taśmą dwustronnie klejącą. Jeżeli folia nie będzie sklejana, 
wtedy zakłady należy zwiększyć do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, ścianą, kominem szczelność zapewnić przez 
zamocowanie na całej długości listwy dociskowej. Folię zamocować do konstrukcji drewnianych zszywkami lub 
gwoździami z duży łebkiem. Do konstrukcji stalowych folię przykleja się taśmą dwustronnie klejącą. 

• Układanie wełny rozpoczyna się po zamontowaniu płyt sufitowych na ruszt podbity podbelkami. Jeżeli wcześniej nie 
została zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w przypadku nieogrzewanego górnego pomieszczenia układa się 
folię pod wełną, w odcinkach między belkami tak, aby tworzyła system U - kształtny. 

• Maty lub płyty należy przyciąć na szerokość belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wełny szczelnie wypełniała 
przestrzeń międzybelkową. Grubość izolacji w przypadku stropów drewnianych jest ograniczona wysokością belek 
konstrukcyjnych. 

• Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na 
złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

• Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. 
• Płyty izolacyjne powinny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach 
względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

• Na stropie poddasza nieużytkowego wełna może pozostać bez przykrycia, pod warunkiem, 
że dach stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwiększyć należy grubość izolacji (min. 20 cm) aby 
nie następowała kondensacja pary wodnej na wewnętrznej stronie pokrycia dachu. Gdy pomieszczenia ponad stropem nie 
są ogrzewane, pod izolacją cieplną bezwzględnie należy rozłożyć warstwę folii izolacyjnej. 
Od strony poddasza nieużytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca pomost techniczny z płyt OSB.  

5.2.1.   Izolacje przeciwwilgociowe 
5.2.1.5  Izolacje  z folii PE. 
1)   Izolacja stropu nad pierwszym piętrem z folii wysokoparoprzepuszczalnej. 
Folię wysokoparoprzepuszczalną ,  układać na belkach stropu, zwracając uwagę na prawidłowe łączenie poszczególnych pasów – 
pas dolny powinien być wsunięty pod pas górny, tak aby powstał  min 10cm zakład.                                                                                                                         
W miejscach występowania elementów przechodzących przez dach (kominy, rury itp. – folię należy wywinąć i zamocować do łat. 
2)   Izolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe 
Folia  PE powinna zostać ułożona na całej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być 
ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  Do łączenia zakładów stosować taśmę dwustronnie klejącą. 
Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Błędy przy wykonywaniu robót 
Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu wełną mineralną: 

• montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 
• stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż belek stropowych, przy ich niejednakowym rozstawie, 
• niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność materiału izolacyjnego do 

tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
• zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewłaściwe jej ułożenie często wykonawcy mylą strony folii, tzn. paroizolacyjną od 

strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej. 
• montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej wilgoci, 
• nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wełną mineralną; paczki 

powinny być przechowywane pod dachem. 
 
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywanedo dziennika budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót wykończeniowych. 
8.2. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 
8.3. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą byc 
dopuszczone do stosowania; 
8.4. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.5. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO -   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-EN 13969:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i 
właściwości. 

PN-EN 13111:2002   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. Określenie 
odporności na przesiąkanie wody. 

PN EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) - produkowane 
fabrycznie. 

PN EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu  (EPS) produkowane fabrycznie. 
PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST 03. 00 ROBOTY MUROWE                (CPV 45262522-6) 
 
 
1.WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot murowych dla zadania pn.: 
„REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU”, ul. Górna 
3, Bezrzecze, gm. Dobra, dz. nr 20/2 z obr. Bezrzecze”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty ujęte niniejszą SST obejmują całość czynność, ktore mają wykonanie robót murowych w przebudowywanym obiekcie. 
Zakres robót murowych obejmuje: 
- wymurowanie ścian działowych z cegły pełnej i przemurowanie lub domurowanie ścian istniejących  
- zamurowanie niektórych otworów drzwiowych - zgodnie z częścią graficzną) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Mur – pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur może być zbudowany z 
prefabrykatów połączonych zaprawą budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe itp. połączone zaprawą wapienną, 
cementową lub inną podobną) lub też może być wykonany z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny. 
Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z 
gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność 
na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do 
wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. 
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki budowlanej, betonów 
wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw 
budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych, 
Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia, 
Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów 
wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Do podstawowych materiałow należą: 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego 
(obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora 
nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Cegła ceramiczna pełna kl.15 – 25x12x6,5 zamurowania w ścianach konstrukcyjnych, kominy, ścianki działowe w części istniejącej, 
cegła pełna wypalana z gliny-zwykła zgodnie z wymaganiami – PN-75/B-12001 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegołowe informacje dotyczące źrodła wytwarzania 
materiałow oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robot murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robot. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot murarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegieł. 
Podstawowe narzędzia: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowanie,wyciąg jednomasztowy, elektronarzędzia itp.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałow na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu: samochod ciężarowy, rozładunek ręczny lub 
mechaniczny, wozek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna. Cegły należy dostarczać na budowę na paletach 
zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym działaniem czynnikow atmosferycznych. Folia ta umożliwia 
przechowywanie cegieł na budowie nawet przez dłuższy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca się sukcesywne 
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegieł, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Cegły, ktore nie 
zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robot podano w OST.00.00. “Wymagania ogolne”. 
5.1. Wykonanie robót murowych. 
1. Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z 

rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne. Ściany działowe należy murować po zakończeniu 
ścian konstrukcyjnych, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 

2. Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów wznoszenia nie powinna  
przekraczać 4m w przypadku murów z cegły i 3,0m w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów 
wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach poziomów wznoszenia 
należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

3. Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. 
niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 

4. Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewniać wiązanie i 
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.  

5. Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za pomocą wieńców 
żelbetowych. 

6. Zamurowania otworów w istniejących ścianach, przemurowania do ościeży itp. wykonać na strzępia budowlane co trzy warstwy 
cegły. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy. 
Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów wymiarowych – 
pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 
6.3. Tolerancje wykonania. 
Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie 
są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz zależności od specyfiki wymagań związanych z 
użytkowaniem lub wykonaniem obiektu. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm.  
Odchylenia poziome wzdłuż usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych 
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osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian i filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu odniesienia. W 
przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
Ściany 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od podanych w tablicy. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w stosunku do 
osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż: 
hi/300 n przy klasie tolerancji N1, 
hi/400 n przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 

Odchyłka [mm] 
Klasa tolerancji 

N1 N2 

Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20 10 

Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5 

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 10 

Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 h/400 

Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 5 lub h/1000 

 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 
• 10 mm w przypadku murów pełnych oraz 
• 20 mm w przypadku murów szczelnych. 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większe niż: 
a) na odcinku 1m: 
• 5 mm przy klasie tolerancji 1N, 
• 3 mm przy klasie tolerancji N2. 
b) na odcinku całej ściany: 
• 20 mm przy tolerancji N1, 
• 10 mm przy tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe 
niż: 
• 20 mm przy L:S 30m, 
• 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm. 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m 
•  +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1. 
•  +6 ,  -3 mm przy klasie tolerancji N2, 
b) przy wymiarze powyżej 1,0 m 
•  +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
•  +10,  -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno 
być większe niż: 
• L/10020 mm przy klasie tolerancji 1N 
• L/20010 mm przy klasie tolerancji 2N 
6.2. Kontrola, badania i odbiór robót. 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 
• I – klasa kontroli zwykłej 
• II – klasa kontroli rozszerzonej 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli może odnosić się do 
wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza 
się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli 1. Kontrole rozszerzoną zaleca się w przypadku 
wykonywania konstrukcji lub elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych konsekwencjach 
zniszczenia oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych.  
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz rejestr 
niezgodności i działań komercyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega 
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kontroli ciągłej. 
6.3. Badania materiałów i wyrobów. 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i 
aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 
• w zaświadczeniach z kontroli 
• w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. Transport, 
dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów powinn być zgodne  z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze 
elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z 
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 
8. ODBIÓR 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow częściowych, oglądu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z 
dokumentacją projektową i rejestrem obmiaru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302  Wapno suchogaszone do celow budowlanych 
PN- 74/B-3000   Cement Portlandzki 
PN-69/B-10023 -  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-B-12003:1975  Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 
PN-EN 845-2:2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża 
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
PN-EN 846-2:2002  Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 2: Określenie nośności na 

wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych. 
PN-EN 1015-17:2002  Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie 

w świeżych zaprawach. 
PN-EN 1015-6:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-2:2000  Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-9:2001  Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i 

czasu korekty świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-12:2002  Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych 

zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-1:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości ziarn (metodą analizy sitowej). 
PN-EN 1015-19:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-11:2001  Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie 

stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-4:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-21:2003  Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie odpowiedniości jednowarstwowych zapraw na 

obrzutkę do podłoży. 
PN-EN 480-13:2004  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: Wzorcowa zaprawa do murów 

przeznaczona do badania domieszek do zapraw. 
PN-EN 1015-18:2003  Metody badań zapraw do murów Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej 

podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-7:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 
PN-EN 1015-10:2001  Metody badań zapraw do murów Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy 
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PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 

rozpływu). 
PN-EN 934-3:2004  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 3: Domieszki do zapraw do murów Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005  Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania (Zmiana A1). 
PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005  Metody badań zapraw do murów. Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych 

w wodzie w świeżych zaprawach (Zmiana A1). 
PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu) (Zmiana A1). 
PN-EN 934-3:2004 /AC:2005   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. 

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Część I – Roboty ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. 
Warszawa 1977 Wydanie II; 
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SST 04.00 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE (STROP DREWNIANY)           (CPV 45261000-4) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych dla zadania pn.: „REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI 
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU”, ul. Górna 3, Bezrzecze, gm. Dobra, dz. nr 20/2 z obr. Bezrzecze”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 
drewnianych w budynku objetym przebudową. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie poszycia i wierzchnich warstw stropu drewnianego nad parterem 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji 
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST ST-00.00 pkt 2. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST ST-00.00 pkt 3.1. 
Należy stosować materiały budowlane, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych, niż wymienione, jako ogólnie 
reprezentatywne dla poszczególnej branży. 
2.2. Poszycie stropu. 
- płyty wiórowe typu V-100 pióro-wpust, gr. 18-22mm. 
- systemowe płyty jastrychowe, tzw suchy jastrych gr. 20mm z 100mm felcami –okładzina o klasie EI60 
- mata podkładowa wg. wybranego systemu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST ST-00.00 pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do Używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodująniekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
3.2 Sprzęt do montażu konstrukcji drewnianych 
Do wykonywania konstrukcji drewnianych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
- żurawie samochodowe i samojezdne, 
- wciągniki, 
- rusztowania, pomosty, 
- sprzęt i narzędzia do cięcia i obróbki drewna, 
- ciągniki, przyczepy, samochody i in. sprzęt do transportu konstrukcji na placu budowy, 
- narzędzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.), 
- ręczne i elektryczne narzędzia do montażu, skręcania, ustawiania konstrukcji itp. 
3.3 Sprzęt do montażu poszycia stropu 
- ręczne i elektryczne narzędzia do montażu płyt oraz inny drobny sprzęt budowlany. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST ST-00.00 pkt 4 
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4.2 Transport materiałów i konstrukcji 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i 
rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej 
pozycji w jakiej będzie eksploatowana. 
Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. 
Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni kolejowych 
ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-K-02056 przy transporcie kolejowym oraz skrajni drogowych przy transporcie drogowym. 
Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów 
należy uzyskać zgodę GDDKiA i Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. 
Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód 
pilotujący. 
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniające trasę konwoju lub 
transportu, Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. 
4.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy drewniane powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować 
ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza się w żadnym 
wypadku składować elementów na płask bez zadaszenia. 
Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie 
z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu 
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu 
składowania. 
Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych 
elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. 
Elementy poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe. 
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych (np. kratownic) mogą być składowane w 
pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15º, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na 
wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla 
składowania elementów poziomych. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
(obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych działaniem warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w 
warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub znakiem 
budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych 
(znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
- wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST ST-00.00 pkt 5 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 
wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Montaż poszycia i wierzchnich warstw stropu nad parterem. 
Po usunięciu polepy do poziomu ślepego pułapu (ok. 8cm),elementy drewniane oczyścić i zaimpregnować preparatem przeciw 
korozji biologicznej i ogniochronnym, przestrzeń między belkami wypełnić wełną mineralną do poziomu wierzchu belek (parametry 
wełny opisano w SST-02.00 Roboty izolacyjne(dociepleniowe)). Na belkach stropowych ułożyć wypoziomowane poszycie stropu. 
Poszycie stropu stanowi podkład dla wykonania podłogi na konstrukcji stropu.  
Poszycie należy wykonać z materiałów drewnopochodnych odpornych na działanie wilgoci np. z płyty wiórowej V-100 pióro-wpust. 
Grubość płyty poszycia 18-22mm w zależności od rozstawu belek.. Płyty należy układać prostopadle do osi belek stropowych, z 
przesunięciem o pół długości płyty w kolejnych rzędach.  
Celem zabezpieczenia stropu przed skrzypieniem, płytę poszycia należy odizolować od belek stropowych. Jako izolację należy 
stosować, uszczelki gumowe lub filcowe.  
Płyty poszycia grub. 18 mm należy mocować do belek gwoździami zwykłymi lub spiralnymi o długości min. 51 mm lub gwoździami 
karbowanymi długości min. 45 mm bądź zszywkami długości min. 51 mm. W przypadku stosowania płyty grub. 22 mm długość 
gwoździ należy zwiększyć do 57 mm dla gwoździ zwykłych i skrętnych i do 51 mm dla gwoździ karbowanych. Płyty grubości 22 mm 
nie należy mocować na zszywki.  
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Gwoździe należy wbijać w odległości max. 150 mm po skrajnych krawędziach płyty i max. 300 mm w środku płyty.  
Między płytami należy zachować wolną przestrzeń szerokości ok. 3 mm.  
Poszycie stropu winno być ułożone poziomo. Pomiaru poziomu poszycia należy dokonywać łatą o długości 2,0 m lub urządzeniem 
laserowym, z dokładnością do 1 mm na długości łaty.  
Na tak przygotowane poszycie należy ułożyć matę podkładową i posadzkę z systemowych płyt z suchego jastrychu w klasie EI60. 
Ze względów akustycznych, przed rozpoczęciem układania elementów jastrychowych zaleca się ułożenie brzegowych pasów 
izolacyjnych (dylatacyjnych).  
Elementy jastrychowe układa się zaczynając od lewego, tylnego naroża pomieszczenia. Felce występujące przy styku ze ścianą 
należy obciąć. Klej do jastrychu nanosi się na felce dwoma pasami, po czym układa się i dociska kolejny element jastrychowy. 
Należy unikać umieszczania spoin w sąsiedztwie drzwi. Ułożony element mocje się za pomocą wkrętów, albo specjalnych 
ocynkowanych i żywicowanych zszywek. 
Długość wkrętów i zszywki należy dobierać tak, aby nie wystawały po spodniej stronie elementów jastrychowych (patrz tabela). 
Nadmiar kleju usuwa się szpachelką, a powierzchnie w sąsiedztwie spoin i punktów mocowania szpachluje się za pomocą masy 
szpachlowej. 
Pomiędzy ścianą a suchym jastrychem należy ułożyć specjalną taśmę dylatacyjną o grubości 10 mm., albo przekładkę z twardej 
wełny mineralnej lub szklanej. 
W miejscu otworów drzwiowych suchy jastrych powinien być układany jako ciągły, bez stosowania złączy czołowych. Gdy 
zastosowanie takiego rozwiązania jest niemożliwe, złącza czołowe opiera się na nieumocowanej do podłoża desce pod którą układa 
się specjalną taśmę uszczelniającą. 
Wszelkie elastyczne wykładziny podłogowe, takie jak wykładziny tekstylne, korkowe, czy z PCV, układać można na ułożone 
wcześniej elementy jastrychowe. W wypadku wykładzin cienkich (np. z PCV) zaleca się wcześniejsze naniesienie płynnej masy 
szpachlowej, przy czym przed jej aplikacją podłoże należy odpowiednio zagruntować. Na jastrychu można także mocować płytki 
ceramiczne o maksymalnej przekątnej do 33 cm. Należy jednak zwrócić uwagę, by układać je na możliwie najcieńszej warstwie 
kleju. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 6 
6.2 Badania w czasie wykonywania prac 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą 
techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. 
Polega na sprawdzaniu bieżącym. 
W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- jakość zastosowanych materiałów i preparatów, 
- wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.), 
- prawidłowość zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych, 
- poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów, 
- poprawność wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów i spadków), 
- prawidłowość oparcia i umocowania konstrukcji na podporach. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w 
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawności wykonania obiektów zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi w pkt. 5.2. Wbudowane materiały i wykonane elementy powinny spełniać wymagania normy PN-B-03150:2000. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych 
konstrukcji, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie wizualne wygładu widocznych elementów konstrukcji pod kątem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitości 
kolorów i faktury, 
- sprawdzenie zachowania wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów i spadków. 
Odchyłki nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie i normach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 7 
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru konstrukcji drewnianych 
Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza się w metrach sześciennych objętości drewna oraz/lub w kompletach zamontowanych 
krokwi, ram, belek i dźwigarów. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8. 
Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności 
z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 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 powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów 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. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz dokonać oceny wizualnej robót. 
Roboty 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 roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnego użytkowania konstrukcji 
oraz nie ograniczają ich trwałości, 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 usunąć wadliwie wykonane roboty, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej ST po użytkowaniu w okresie 
gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
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9.PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości 
fizycznych i mechanicznych 
PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych 
właściwości fizycznych i mechanicznych. 
PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 
· Zeszyt nr 403/2008 – Konstrukcje drewniane. 
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SST 05.00 - ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE            (CPV 45410000-4 i 45442100-8) 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla 
zadania pn.: „REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
BEZRZECZU”, ul. Górna 3, Bezrzecze, gm. Dobra, dz. nr 20/2 z obr. Bezrzecze”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wypraw 
tynkarskich, w obiekcie objętym przebudową. 
Zakres robót tynkarskich obejmuje: 
- wykonanie tynków cem-wap kat. III odpowiadających normie PN-70/B-10100 na ścianach istniejących, przemurowywanych lub 
murowanych od nowa  
- wykonanie gładzi szpachlowych 
- malowanie ścian i sufitów 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej 
OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub 
innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a także z innymi 
składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt 
drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu -barwnika i różnych 
wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej. (p. 3 - Materiały). 
Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwadopuszczające do stosowania. 
- do zabezpieczenia elementów drewnianych należy użyć farbę posiadającą odpowiednią aprobatę techniczną 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót. 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych 
składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 
Tynk cienkowarstwowy 
Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 I 06: 1997. 
Opakowania dla gipsu szpachlowanego określają sposób przygotowania mieszanki szpachlowej. 
Materiały bez dokumentów potwierdzających i jakość i parametry techniczne, oraz materiały budzące wątpliwości podczas oględzin 
nie będą dopuszczone do zabudowy. 
Farby-materiały malarskie 
- pigmenty, 
- środki gruntujące, 
- fluaty, 
- farby gotowe akrylowe – przygotowane fabrycznie, 
- farby akrylowe do pomieszczeń wilgotnych, 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej (p. 3 – sprzęt) 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót.  
Zastosowany sprzęt będzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz sprzętem wykazanym w ofercie 
przetargowej. 
Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie. 
Jakikolwiek sprzęt lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosownej jakości robót lub przepisów 
bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowany i nie będzie dopuszczony do robót. 
Prace tynkarskie: 
pojemniki na zaprawę, pace metalowe, kielnie, rusztowania i inny zalecany przez dostawcę materiałów przyjętego systemu tynków. 
Prace malarskie: 
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i 
wałki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie 
ze sprężarkami, drabiny i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej –p. 4 – transport. 
4.2.Transport materiałów. 
Transport pozostałych materiałów do przedmiotowych robót tej SST odbędzie się będzie środkami transportowymi przewidzianymi w 
ofercie przetargowej . 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – p. 5.1. 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Podłoża pod tynki powinny być przygotowane wg wymagań z PN-70/B10100 p. 3.3.2. 
5.2. Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. 
5.2.1 Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na 
podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych 
zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie położa podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie 
rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość 
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
5.2.2 Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się 
próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do 
stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku 
należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne 
ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 
wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać 
bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i 
przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena 
właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
5.2.3 Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych 
warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac 
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 
późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juz wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby 
odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności 
w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac 
tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 
tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia 
jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
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Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody 
wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się 
płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). 
Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz 
podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. Warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i 
wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 
Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne zaprawy oraz szlamy 
zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. 
Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy 
metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie 
produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy 
syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia 
szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość 
szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
5.3.Gładź gipsowa. 
Gładź gipsową (bez pomieszczeń „mokrych”) należy wykonać po związaniu warstwy tynku cementowo - wapiennego lecz przed jej 
stwardnieniem. Gładź powinna być staranie pionowana i docierana do warstwy podłoża, naroża i krawędzie wewnętrzne starannie 
wykończone. W pomieszczeniach „mokrych” nie należy wykonywać szpachlowania gipsem szpachlowym. 
5.4. Malowanie 
Przed przystąpieniem do malowania farbą emulsyjną należy sprawdzić wilgotność podłoża i nie powinna ona przekraczać 4%. 
Powierzchnia powinna być gładka, naprawiona. Przewiduje się malowanie ręczne przy użyciu wałków i pędzli. Prace malarskie 
należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział 6. 
Kontroli bieżącej będą podlegać: 
- zgodność z dokumentacją techniczną projektową, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynku do podłoża, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków. 
Odbiór tynków poprzez wpisy do dziennika budowy. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów. 
 
6.2. Dopuszczalne odstępstwa. 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie  od krawędzi od linii prostej nie więcej niż3mm na odcinku łaty 2,0m, 
- odchylenie powierzchni od krawędzi w pionie nie więcej niż2mm na odcinku 2,0 m z tym, że nie więcej niż4mm na wysokości 
pomieszczenia do 3,5m, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie więcejniż6mm na długości pomieszczenia (tej samej 
ściany). 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pleśni, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe na wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót. 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do dokumentacji 
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przedmiarowej. 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
 Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji: 
- tynki cementowo-wapienne III kat. - m2, 
- tynki jednowarstwowe gipsowe - m2, 
- malowanie lakierem lamperyjnym - m2, 
- malowanie emulsyjne - m2. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8. 
 
9.PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami 

zapewniania jakości. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 
2003r. 
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SST 06.00 – OKŁADZINY, ŚCIANY I SUFITY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
(CPV 45400000-1) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzinowych i 
podwieszania sufitów z płyt G-K dla zadania pn.: „REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU”, ul. Górna 3, Bezrzecze, gm. Dobra, dz. nr 20/2 z obr. Bezrzecze”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
okładzinowych, ścian i sufitów z płyt G-K,  
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie obudów kanałów wentylacyjnych i instalacyjnych w klasie EIS60  z systemowych płyt G-K typu F wg. technologii 
producenta (np. Rigips, Knauf, Nida lub równoważnych) 
- wykonanie sufitu podwieszonego EI 60 z płyt G-K typu F wg. rozwiązań systemowych p. poż systemów (np. Rigips, Knauf, Nida lub 
równoważnych) 
- wykonanie ścian działowych z płyt G-K grubości 12cm (obustronnie podwójna płyta GKF lub GKFI+folia paroizolacyjna, ruszt 
stalowy 7,0cm ,wypełnienie wełna min, gr.7,0cm) wg. rozwiązań systemowych (np. Rigips, Knauf, Nida lub równoważnych) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej 
OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w„Wymaganiach ogólnych” pkt 2.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe typu F ogniochronne gr. 12,5 mm 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Lp. Wymagania Zwykłe 
1.  Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników, 

krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od 

rdzenia 
3. Wymiary i tolerancje w mm: 

grubość 
szerokość 
długość 
kształt 

 
6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5 
1200 (+0,0; -5,0) 
2000-3000 (+0,0; -6,0) 
prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0 

4. Masa 1 m2 w kg płyty o grubości 
6,0 
12,5 

 
5,5-6,5 
≤12,5 

5. Wilgotność w % ≤10,0 
6. Nasiąkliwość w %  
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod. 
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Próba zginania 
Grubość 
nominalna 
płyty w mm 
 

Odległość 
podpór w mm 
 

Obciążenie niszczące w N Ugięcie w mm 
 

Prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 
 

Równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 
 

Prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 
 

Równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 
 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 
 
Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg 
PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) 
charakteryzującą się : 
- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych. 
Inne akcesoria 
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między 
płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń 
konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają 
instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili 
w uchwytach powinny być stosowane:  
wkręty stalowe: 
Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,5 mm x 55 mm, 
Ø 4,2 mm x 70 mm, 
blachowkręty samowiercące: 
Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: 
Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
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Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane 
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
Taśmy 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego. 
Taśma uszczelniająca z PCW. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej (rozdział 4 – sprzęt) 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej –p. 4 – transport. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza 
płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej 
długości, jeden na drugim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i 
dobrze przewietrzone. 
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 70mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 
- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 



   

41 

 

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym 
przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to 
osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu montowane 
przez podkładkę elastyczną. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju 
dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona 
podkładek z taśmy tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-
kartonową. 
5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania 
pomieszczenia) 
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się 
na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych 
krawędzi opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na 
krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy 
długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować 
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek 
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a 
kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na 
okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być 
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
5.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania 
płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. 
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. 
U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile. 
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. 
Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty 
sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
5.6. Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie 
wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy 
zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są 
dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w 
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 
nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
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5.7. Montaż sufitu podwieszonego. 
Montaż sufitu podwieszonego EI 60 wg. rozwiązań systemowych p. poż systemów (np. Rigips, Knauf, Nida lub podobnych) wykonać 
całościowo w systemie jednego producenta, ściśle wg wytycznych i specyfikacji technicznej producenta. Nie dopuszcza się 
mieszania systemów. 
5.8. Montaż obudów pionów wentylacyjnych, instalacyjnych. 
Montaż obudów wykonać w klasie EIS 60 wg. rozwiązań systemowych p. poż systemów (np. Rigips, Knauf, Nida lub podobnych). 
Montaż wykonać całościowo w systemie jednego producenta, ściśle wg wytycznych i specyfikacji technicznej producenta. Nie 
dopuszcza się mieszania systemów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział 6. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu 
z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości i wystawione przez 
producenta i odpowiednie certyfikaty oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawiebadań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót. 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do dokumentacji 
przedmiarowej. 
7.2. Jednostki obmiaru. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszanego. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji.  
Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
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przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z 
dokładnością do 0,5 mm.  
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 mm i 
w liczbie niewiększej niż 2 
szt na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 
 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm 
na długości łaty kontrolnej 2 
m 

 
 
9.PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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SST 07.00  KŁADZENIE PODŁÓG              (CPV 45432110-8) 
   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
kładzeniem podłóg w ramach zadania pn.: „REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU”, ul. Górna 3, Bezrzecze, gm. Dobra, dz. nr 20/2 z obr. Bezrzecze”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie : 
- wykładzin PCV  
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczną) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne 
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej 
OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Wykładzina PCV homogeniczna - (lub inaczej jednowarstwowa) jest jednolita na całej swojej grubości, która stanowi tzw. warstwę 
ścieralną, użytkową. Charakteryzuje się  klasą ścieralności P lub, nieco rzadziej, T. Wzornictwo to na ogół przypadkowy, 
niepowtarzalny układ smug, granulek powstałych w procesie prasowania surowca, którym jest mieszanka tworzywa PCV 
i wypełniaczy mineralnych. 
Wykładzina PCV heterogeniczna - (lub inaczej wielowarstwowa) są zbudowane z trzech lub więcej warstw. Powłoka ścieralna – to 
w 100% czyste, bardzo wytrzymałe PCV, pod nią znajduje się warstwa dekoracyjna czyli wzór  i dalej warstwa przemysłowa 
(najczęściej przemysłowe PCV lub pianka poliuretanowa). Norma stanowi, że wszystkie wykładziny tak zbudowane mają nadaną 
grupę ścieralności T. Wykładziny wielowarstwowe mogą mieć powtarzalne wzory, np. drewna, gdyż mają drukowaną warstwę 
dekoracyjną, widoczną pod przejrzystym PCV. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaj , kolorystyka, cechy techniczne wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1 Wykładzina z PCV, heterogeniczna, rulonowa, antyelektrostatyczna, przeciwpoślizgowa, trudnozapalna, o grubości min. 
2,0mm i grubości warstwy użytkowej wykładziny 0,3mm; z grupy ścieralności 31, klasa reakcji na ogień min. Cfl-s1. Wykładzina 
powinna być odporna na ścieranie, działanie promieniowania UV i powszechnie stosowanych środków pielęgnacyjnych. 
2.2.2 Klej do wykładzin - Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem się do wskazań 
producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel lub równoważnych) 
2.2.3  Sznur spawalniczy - należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu. 
2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na 
ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię 
materiału. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobny sprzętem do wykonania robot objętych 
niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
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- środki transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarki do przygotowania zapraw, 
- palnik na propan - butan 
- drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia ręczne i mechaniczne. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza płytki gresowe, terakotę) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania 
zapraw oraz wełnę mineralną szczególnie zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach; w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić 
przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i podkładowych ściany i sufity powinny być otynkowane (jeśli tego wymagają). 
Do kładzenia wykładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i instalacyjnych.  
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Posadzka z rulonowego tworzywa sztucznego (wykładziny PCV) 
Wykładzinę z tworzywa sztucznego należy kleić do podłoża na całej powierzchni. Styki sąsiednich pasm łączyć spawaniem. Spawy 
wyrównać w płaszczyźnie posadzki. Cokoliki na wysokości 8 cm wywinąć na ścianę.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robot (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robot. 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robot polegają na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robot, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robot z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robot (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robot 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i 
Norm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robot. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej podłogi i posadzki. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów i robot powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
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8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
- badania prosto liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania. 
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości 
użytkowych.  
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, tom I -Budownictwo ogólne. 
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SST 08.00 MONTAŻ STOLARSKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  (CPV 45421100-5) 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas prowadzenia prac przy montażu 
stolarki budowlanej drewnianej przeciwpożarowej i zwykłej oraz okiennej dla zadania pn.: „REMONT POMIESZCZEŃ 
SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU”, ul. Górna 3, Bezrzecze, gm. Dobra, 
dz. nr 20/2 z obr. Bezrzecze”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentow Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbędnych przy udzielaniu zamowień publicznych i stanowi zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczegolności wymagania właściwości materiałow, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i obejmują: 
- montaż stolarki okiennej 
- montaż ościeżnic 
- zawieszenie skrzydeł drzwiowych 
- uszczelnienie ppoż. dla drzwi pożarowych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej 
OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, 
osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
Ościeże – otwór w murze. 
Ościeżnica (framuga) – ozdobna rama, na której zawieszone są skrzydła drzwi. 
Skrzydło drzwi – element ruchomy drzwi. 
Węgarek – wykończone zakończenie ościeży, na styku z ościeżnicą. 
Przylga – fragment skrzydła drzwiowego, który po zamknięciu drzwi nachodzi na ościeżnicę i zasłania jej styk ze skrzydłem. 
Drzwi prawe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z prawej strony. 
Drzwi lewe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z lewej strony. 
Drzwi wewnętrzne – stosowane w budynkach zamykają otwory, służące do przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST- 00.00 Wymagania ogólne pkt.2 
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczególności 
materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach 
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami 
określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
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przeznaczonych do zakresu robót. 
Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo wykonane i maja proste 
kąty. Stosować tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. 
2.2. Okna 
Okna-zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej 
- System profili z wysokoudarowego PCV – minimum pięciokomorowy, wzmocniony, 
- Ościeżnica PCV: minimalna wysokość 50 mm uzbrojona profilem stalowym zamkniętym. 
- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją, z zaczepami antywywłamaniowymi oraz blokadą 

błędnegodnego ustawieniania klamki;  
- Szklenie zespolone  min. trzykomorowe, pakiet szyb typu float gr. 4mm 
- Współczynnik przenikania cieła dla całego okna Umax=0,9W/m2K, 
- Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw < 35dB, 
- W oknach dwuskrzydłowych jedno skrzydło rozwieralno - uchylne z funkcją mikrowentylacji, pozostałe 

skrzydła rozwieralne, 
- Kolor profili okiennych – białe, wklejone listwy przyszybowe, 
- Ugięcie czołowe na obciążenie wiatrem odkształcanego elementu okna nie powinno być większe niż 1/3.000 (zgodnie z PN-EN 
12210; 2001 - klasa C wg wartości względnej ugięcia czołowego), 
- Parapety wewnętrzne – z komorowego PCV w kolorze jak okno, 
Montować okna, które są wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowane i spełniają wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez 
odpowiedni współczynnik infiltracji. 
Nawiewniki z możliwością regulacji. 
2.3. Ościeżnice 
Ościeżnica drewniana malowana farbą podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową w kolorze dostosowanym do koloru skrzydła; 
wyposażoną w trzy zawiasy umożliwiają regulację docisku skrzydła oraz w uszczelkę wciskaną. 
2.4. Skrzydła drzwiowe 
2.4.1 Skrzydła drzwiowe płytowe pełne ognioodporne EI30 – kolorystyka jak drzwi istniejących − konstrukcja skrzydła – rama z 
tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowią płyty ognioodporne wiórowe ułożone warstwowo. Poszycie z płyty HDF 
okleinowanej CPL grubości minimum 0,5 mm, trzy zawiasy kątowe regulowane, komplet uszczelek ognioodpornych, zamek pod 
wkładkę. 
2.4.2 Skrzydła drzwiowe płytowe pełne zwykłe – kolorystyka jak wg. zestawienia stolarki − konstrukcja skrzydła – rama z tarcicy. 
Wypełnienie skrzydła stanowią minimum płyty wiórowe otworowe. Poszycie z płyty HDF okleinowanej CPL grubości minimum 0,5 
mm, trzy zawiasy kątowe regulowane, komplet uszczelek, zamek pod wkładkę. 
2.5. Klamki. 
Klamki i rozety lub szyldy, z kompletem trzech kluczy. 
2.6. Samozamykacz drzwiowy. 
Samozamykacz musi posiadać regulację siły zamykania. Stosować tylko samozamykacze dobrane do szerokości i wagi skrzydła 
zamykanego – Stosować w drzwiach EI30. 
2.7. Uszczelki dymoszczelne. 
W miejscach wymaganych stosować dodatkowo uszczelki dymoszczelne, systemowe z produktem montowanym. 
2.8. Wkładki. 
Stosować typowe wkładki bębenkowe . 
Wymagane jest wskazanie i dostarczenie dokumentów na podstawie których wyroby zostaną wprowadzone do obrotu i zastosowane 
do zrealizowania zadania. Dokumenty dotyczące stolarki muszą odnosić się do całego wyrobu (ościeżnica z wszystkimi elementami, 
skrzydło z zawiasami i osprzętem itd.). 
Drzwi wewnętrzne prowadzące do pomieszczeń sanitarnych zamontować z nawiewnym otworem wentylacyjnym i  przeszkleniem 
mlecznym. 
Szczegółowe wymiary oraz wyposażenie zgodnie z zestawieniami. 
Kolorystyka zgodnie z  zestawieniem. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne. 
Do wykonania i montażu stolarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i OST. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
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4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Stolarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 
Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
Zalecenia ogólne: 
- Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną 
przez każdego producenta. 
- Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami 
atmosferycznymi. 
- Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 
25 cm. 
- Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem. 
- Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów na budowie. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które powinny być wykonane 
zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży 
należy je naprawić i oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie elementów 
ślusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne 
wraz z obliczeniami statycznymi 
oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. 
Dostarczone przez Wykonawcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej 
elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno 
wykonawczej należy uzgodnić z Projektantem i Zamawiającym. Dobór statyczny profili i grubości szyb spoczywa na wykonawcy 
przeszkleń. 
5.3. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą systemowych elementów kotwiących lub 
stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych 
katalogowych. 
Należy sprawdziż możliwość mocowania elementów do scian i jakosc dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W 
sprawdzone i przygotowane oscieże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w 
pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie więcej niż 3 
mm w poziomie na 1m. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekatnej do 1 m 
- 3 mm przy długości przekatnej do 2 m 
- 4 mm przy długości przekatnej powyżej 2 m. 
Elementy powinny byc trwale zakotwione w scianach budynku. 



   

50 

 

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementów za pomoca kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Osadzane elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a oscieżnicą lub ścianą tak aby nie nastepowało przewiewanie, 
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia należy wykonywać z elastycznej masy uszczelniajacej dopuszczonej do  stosowania do tego celu swiadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniac wymagania dla robót 
malarskich. 
Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
6.3. Zmontowana stolarka powinna spełniać poniższe wymagania: 
- Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem, 
- Odchylenie ościeżnic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnicy i nie więcej niż 
3 mm na całą ościeżnicę, 
- Luzy przy drzwiach jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3 mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie większe niż 
6 mm, 
- Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny wykazywać żadnych luzów przy poruszaniu za klamkę, 
- Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać ( za wyjątkiem wyposażonych w samozamykacz ). 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów stolarki i elementów ślusarskich podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 8 
Sprawdzeniu podlegają: 
- jakość dostarczonej ślusarki i stolarki 
- poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
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Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Metoda pomiaru 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badani 
PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 
Metoda badań 
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 
PN-ISO 3443-7 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna 
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowokrzemianowe Część 1: 
Definicje i opis. 
PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowokrzemianowe 
– Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą. 
PN-ISO 3443-7 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i 
ciężkim. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła 
PN-EN 14609:2005 Okna. Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: 
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - 
Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań. 
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SST 09.00 MONTAŻ ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ    (CPV 45421153-1) 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas prowadzenia prac przy montażu 
elementów wykończenia wnętrz dla zadania pn.: „REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU”, ul. Górna 3, Bezrzecze, gm. Dobra, dz. nr 20/2 z obr. Bezrzecze”. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z 
specyfikacją ogolną OST- 00.00. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i 
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót: 
- montaż listew odbojowych we wszystkich pomieszczeniach 
- montaż kątowników odbojowych na narożnikach wypukłych we wszystkich pomieszczeniach i na drogach komunikacji ogólnej 
- montaż osłon grzejników w sali lekcyjnej nr 1/1 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich 
Norm i aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST- 00.00 Wymagania ogólne pkt.2 
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczególności 
materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach 
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami 
określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Elementy ochronne: narożniki i listwy odbojowe 
Elementy ochronne i zabezpieczające wg systemu dostawcy na komunikacji ogólnodostępnej, a w szczególności: 
- listwy naścienne ochronne wys. 300mm z żywicy akrowinylowej, barwione w masie, modyfikowane przeciwuderzeniowo  
- kątowniki naścienne ochronne 50x50x2mm i wys. 1500mm z żywicy akrowinylowej, barwione w masie,  
Szczegóły dostawy i montażu Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 
2.2.2. Obudowy grzejników 
- perforowana płyta z MDF trudno zapalności - kolor biał 
2.3. Łączniki i akcesoria montażowe 
Wykonawca zastosuje łączniki, kleje i akcesoria montażowe zalecane przez dostawców i producentów. 
 
3. SPRZĘT 
- elektronarzędzia, wiertarki, wkrętaki, łaty, poziomice, przyrządy pomiarowe, niwelator laserowy 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1. 
4.2.Transport materiałów 
Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w  sposób zgodny z 
instrukcjami ich producentów i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 5.1. 
W trakcie robót narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są istniejące i zakończone prace 
wykończeniowe. 
Uszkodzenia mechaniczne powstają najczęściej wskutek nieostrożnego transportu oraz prowadzenia robót montażowych.  
Wykonawca na czas prowadzenia tych robót zabezpieczy wszystkie prace wykończeniowe podatne na uszkodzenia. Koszty 
ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczeń 
obciążać będą Wykonawcę. 
 
5.2. Montaż elementów wyposażenia budynku 
Wykonawca dokona montażu elementów wyposażenia budynku po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i 
wykończeniowych.  
Montaż należy przeprowadzić wg instrukcji dostawców i producentów z zachowaniem obowiązujących  przepisów bhp i ppoż.  
Obowiązują następujące zasady ogólne:  
- wykonanie według projektu architektonicznego 
- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi 
- regulacja układu uchwytów, podparć, zawieszeń podczas montażu 
- montaż wg lokalizacji w projekcie 
- elementy kotwione do konstrukcji zamocować przed tynkowaniem 
- elementy montowane do gotowych uchwytów i wsporników przykręcać po tynkowaniu i malowaniu 
 
Uwaga: Szczegóły montażu, tj. lokalizację i wysokość instalowania, oraz kolorystykę uzgodnić z projektantem zabudowy 
meblowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1. 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów i atestów 
- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 
- zachowanie wymiarów elementów według projektu oraz punktu 5. WYKONANIE ROBÓT niniejszego opracowania 
- zgodną z projektem rektyfikację i wzajemne dopasowanie elementów konstrukcyjnych (odchylenia nie większe niż 2mm na 1mb). 
- odchylenie liniowe nie może przekraczać 2mm na 1mb 
- odchylenie płaszczyznowe nie większe niż 2mm na 1mb 
- stabilność i bezpieczeństwo zmontowanych elementów 
- odpowiadające projektowi parametry wytrzymałości konstrukcyjnej elementów 
- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i różnic dystansowych 
- brak naruszeń podczas montażu powierzchni tynkarskich i malarskich 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1. 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementów ślusarskich są: 
- listwy odbojowe : 1 m  
- narożniki ochronne: 1 szt  
- obudowy grzejników: 1 m2  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1. 
8.2.Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
-odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania 
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, 
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- robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementów 
- odbiorowi końcowemu  
- odbiorowi ostatecznemu 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Producentów.  
2. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki  Budowlanej w Warszawie lub inne 

upoważnione instytucje.  
3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, II, część I~IV, 
4. Szczegółowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do użytku dystrybutorów technologii określonych materiałowo w dokumentacji 

technicznej. 


