SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
I. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia:
Remont 52 segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych sanitariatów, łazienek,
kuchni z naprawą i częściową wymianą stolarki drzwiowej w Domu Studenta nr 1 i nr 2 UTP
Bydgoszcz ul. Koszarowa 9 i 9A

1.2. Charakterystyka obiektu
Domy Studenta nr 1 i nr 2 są budynkami wolnostojącymi, pięciokondygnacyjnymi, częściowo
podpiwniczonymi. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne domu
studenta, pokoje gościnne, pomieszczenia magazynowe, rekreacyjne oraz portiernia.
Piętra od 1 do 4 stanowią kondygnacje powtarzalne przeznaczone do kwaterowania osób,
zawierające pokoje mieszkalne, kuchnie, sanitariaty i korytarz.
W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, przyłącze gazu) nie
związane bezpośrednio z funkcjonowaniem obiektu z niezależnym wejściem z zewnątrz
budynku. Budynki posiadają główne klatki schodowe przeznaczone do celów
komunikacyjnych, ewakuacyjnych i oddymianą. W ramach dostosowywania Domów
Studenta do wymogów przepisów przeciwpożarowych klatki schodowe zostały wydzielone
pożarowo drzwiami o wymaganej odporności ogniowej, czyniąc tym samym piętra od 1 do 4
wydzielonymi strefami pożarowymi.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia.
1.5. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy
(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inwestorem. Wykonawcą i projektantem.
(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i dokumentacji
projektowej.
(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych.
(6) Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z
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dokumentacją projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
(7)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
l.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z
zakresem projektowanych robót budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału
oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, w dalszej części specyfikacji
rozumiane jako szeroko pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo
wszelkich czynności podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji
zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora
.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 3 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu
budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik
budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wskaże punkt
poboru wody i energii elektrycznej.
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem.
Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, oraz zawarcia
odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę kontraktową,.
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
2

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny
wzgląd na:
1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg
dojazdowych,
2 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami
toksycznymi,
3. możliwością powstania pożaru
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy.
l .6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 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
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opłacie.
1.6.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas
realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla
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personelu prowadzącego roboty objęte umową.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie
przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu budowy materiałów z
rozbiórek i demontażu, oraz wywożenia ich na najbliższe składowisko komunalne.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.6.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.
1.6.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia.
2. Materiały
2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania
Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną
ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem,
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usunięciem i niezapłaceniem
2.3. Wariantowe stosowanie materiałem
Jeśli dokumentacja projektowa, lu b SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Inwestora.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwości i było dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu
pierwotnego.
Zamawiający nie dopuszcza składowania w remontowanych pomieszczeniach i ciągach
komunikacyjnych materiałów w ilościach przekraczających niezbędne ilości do realizacji
zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów mogących
spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między
kondygnacyjnych.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku
braku wcześniejszych ustaleń.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
Zamawiający udostępni Wykonawcy prac dźwig osobowy (windę) jedynie dla przewozu osób.
4. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją,
wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz
poleceniami Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora.
Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
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normach i wytycznych.
Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W
przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót,
Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
5. Kontrola jakości robót
5.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić,
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
5.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
5.3. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor może dopuścić do użycia t ylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Norma lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
5.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy).
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk 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 Inwestora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności;
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęci lub zajęciem stanowiska.
(2) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące
dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy.
b) protokoły odbioru robót.
c) protokoły z narad i ustaleń.
d) korespondencję na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
6. Odbiór robót
6.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu.
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inwestor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
6.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inwestor.
6.4. Odbiór końcowy robót
(1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inwestora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w ter minie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lu b robotach wykończeniowych, komisja przerwie
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swoje czynności i u st ali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
u wzg lęd n ie n ie m tolerancji i n ie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, ko mis ja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
(2) Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do o d b io r u końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację p r o je k t o w ą podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. dzienniki budowy
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
6.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiór ostateczny robót".
7. Podstawa płatności
7.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji obmiarowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
8. Przepisy związane
8.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm lub ich
części oraz do stosowania się do norm i opracowań przytoczonych w poszczególnych
Specyfikacjach Technicznych, a także niżej wymienionych.
8.2. Wykaz ważniejszych przepisów i opracowań dotyczących zadania
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1409, z
późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690, z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.
881),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),
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. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),
6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej,
7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 47 poz.401).
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo
ogólne. Tom I , Arkady, Warszawa 1990.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953.
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650
9. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Zakres robót wynika z dokumentacji projektowej i jest opisany Szczegółowymi
Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robót wg poniższego spisu:
SST-01 Roboty rozbiórkowe
SST-02 Roboty tynkarskie
SST-03 Instalowanie drzwi
SST-04 Kładzenie płytek
SST- 05 Roboty malarskie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych - (CPV 45113000-2)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:
- skucie glazury ściennej i posadzkowej
- usunięcie zagrzybionych i zawilgoconych warstw wypraw tynkarskich
- demontaż drzwi kabin natryskowych
- demontaż stolarki drzwiowej
- wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za ich utylizację
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją, SST i poleceniami Inżyniera.
Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem nadzoru sposób wykonania robót,
zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy
po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi
bezpieczeństwo konstrukcji budynku oraz osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed
rozpoczęciem robót sprawdzić czy w demontowanych elementach nie znajdują się czynne
instalacje. Gruz z pomieszczeń usuwać do kontenera dostarczonego przez wykonawcę prac i
ustawionego przed budynkiem w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Gruz i odpady z
budowy wywieźć na najbliższe wysypisko komunalne wraz z uiszczeniem należnych opłat za
utylizację .
2.0. Materiały
Materiały nie występują.
3.0. Sprzęt
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3. Do wykonania robót może
być wykorzystywany sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
4.0. Transport
Ogólne wymagania podano w ST-00„Wymagania ogólne” pkt.3.
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
spadaniem i przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.
5.0. Wykonanie robót
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4.
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5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren wydzielić, ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i
wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych. Wszystkie bezużyteczne elementy i materiały powinny być pocięte na
mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane
przez Inżyniera. Elementy z rozbiórki niewykorzystywane powtórnie Wykonawca wywiezie
poza teren budowy na własny koszt.
6.0. Kontrola jakości
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego
wykorzystania.
7.0. Obmiar robót
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.6.
Jednostkami obmiarowymi są:
Rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt., kpl, 1m3]
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:
- dla okładzin ściennych oraz zabudów – m2
- dla wypraw tynkarskich m2
- dla stolarki otworowej – szt.
Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających
8.0. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po
odbiorze robót. Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką budynków obejmuje:
• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki
• wykonanie rozbiórki
• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia,
• załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do
późniejszego wykorzystania
• załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki
• zabezpieczenie terenu robót
• uporządkowania terenu budowy i stanowisk roboczych
9.0. Uwagi szczegółowe
9.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier
9.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
SST-02 ROBOTY TYNKARSKIE
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót tynkarskich wewnętrznych - (CPV 45410000-4)
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie tynków cementowych cienkowarstwowych w miejscu po skutych
zawilgoconych i zagrzybionych tynkach w remontowanych pomieszczeniach natrysków.
Tynki, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm
lub aprobat technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża,
rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz
wytycznymi i oznaczają:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące)
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
Tynk wewnętrzny cementowy gładzony wykonać wg wytycznych producenta. Po
zakończeniu robót uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić zamontowane elementy z resztek
zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać, oczyścić i odnieść rusztowania. Zlikwidować
zabezpieczenia.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dot. materiałów, pozyskiwania, składowania- „Wymagania ogólne" Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie
świadectwa i atesty zgodnie z zapisami w punkcie 2 ST-00. Przechowywanie i składowanie
materiałów winno odbywać się zgodnie z zapisami punkcie 2.4 ST-00.
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN90/B- 14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Nie używać wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych i wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.
Piasek
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Piasek powinien spełniać wymagania Normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych" oraz:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek średnioziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - drobnoziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
2.2. Zaprawy budowlane cementowe
- do zaprawy cementowych należy stosować cement portlandzki wg PN-B-19701;1997
„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować cement z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od przygotowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C,
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe".
- do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko
po jej przygotowaniu tj. w okresie około 3 godzin.
3. Sprzęt
Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią
wykonania poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w
punkcie 3. ST-00.
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę
4.0. Transport
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3.
Materiały przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Wykonawcę i
zaakceptowane przez Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie,
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.
- transport cementu i wapna suchogaszonego, gipsu szpachlowego powinien odbywać się
zgodnie z BN-88/6731-08.
- cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
- kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z asortymentami kruszywa lub
frakcjami i zawilgoceniem.
- wapno gaszone jako ciasto wapienne można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
5.0. Wykonanie robót
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4.
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5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych
temperatur". W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2. Spoiny w murach ceglanych:
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy
je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające przyczepność
tynku do podłoża.
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc.
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Podłoże pod tynk musi być:
- równe,
- nośne i mocne,
- wystarczająco stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
- wolne od wykwitów,
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być
zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych,
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowych w tynkach nienarażonych na
zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.
6.0. Kontrola jakości
Wymagania dla robót tynkarskich podano w ST-00 pkt.5. Sprawdzenie jakości robót polega
na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapn: kruszywa
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
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6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.”
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie :
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7.0. Obmiar robót
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.6.
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu
7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.0. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim
przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
8.4. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie
nie więcej niż 3 szt. na dług. kontrolnej 2m łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
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9.0. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. Płaci
się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg ceny jedn., która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys.do
4m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.
10.0. Przepisy związane
10.1 Wymienione w p. 10 ST-00.
10.2 Niżej wymienione normy :
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN -75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze .
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Płaski do zapraw budowlanych.
- PN-B-30020:1999 Wapno
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
SST-03 INSTALOWANIE STOLARKI
1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
montażu drzwi stalowych o odporności ogniowej EI-30 oraz obsadzenia istniejącej stolarki
drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej EI-30 wejściowych do pomieszczeń - (CPV
45421131-1)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
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na celu wykonanie montażu nowej stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach.
Projekt zakłada montaż nowych oraz obsadzenie istniejących ościeżnic drzwiowych
stalowych bezprogowych szer. 80 i 70 cm z zawieszeniem drzwi p-poż EI-30, z wykonaniem
uszczelnień styków zaprawą cementową (lub wykonanie montażu wg zaleceń dostawcy
stolarki) oraz wykonaniem tynków ościeży.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi
Materiały
- skrzydła drzwi p-poż stalowe płaszczowe 800x2015 EI-30, bezprogowe, lakierowane
proszkowo w kolorze RAL-7035, wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
z wkładką patentową i kompletem 3 kluczy, klamkę z tworzywa termoplastycznego z
rdzeniem stalowym, uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle i
uszczelkę ognioodporną w ościeżnicy, oraz dwa zawiasy łożyskowe w tym jeden ze sprężyną
samozamykacza. Drzwi wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,7 mm, skrzydło o
grubości 54 mm, wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150 kg/m3.
Sprzęt
 wiertarka
 wiertła do metalu, drewna, betonu
 młotek gumowy
 miara
 poziomnica
 śrubokręt
 kliny drewniane
1.5 Transport
Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających
gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę.
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i
zwartość ładunku.
1.6Wykonanie robót
Sprawdzić wymiary drzwi, oraz otworów drzwiowych, luz między otworem drzwiowym a
ościeżnicą powinien wynosić:
 na szerokości otworu 2 ÷ 3 cm
 na wysokości otworu 3 ÷ 5 cm
 ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów
 zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w
zależności od zaleceń producenta
 szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową
 wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne
Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie z szczegółową instrukcją
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.
1.7 Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
 sprawdzenie materiałów
 sprawdzenie wypoziomowania stolarki
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 sprawdzenie trwałości połączeń
1.8 Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest dla stolarki okiennej i drzwiowej - szt. (sztuk)
Odbiór robót
 odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe;
 odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem
ościeży;
 ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach
połączeń ze ścianą;
 odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m
ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę;
 luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm;
 zamknięte skrzydła drzwiowe nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać
żadnych luzów;
 otwarte skrzydła stolarki nie może się same zamykać;
 okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały;
 przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni drzwi, uszczelek i okuć.
 w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną
stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta aby
gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika
1.9 Podstawa płatności
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje:
 demontaż ościeżnicy,
 obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem,
 zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją,
 wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany,
 oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.
1.10. Przepisy związane
- Zgodnie z wykazem w pkt. 10 ST-00
- PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie, transport
- PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dot. systemów zapewnienia
jakości
SST-04 KŁADZENIE PŁYTEK
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi i terakotowymi- (CPV 45431000-7)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wylewek uzupełniających posadzek, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych
na ścianach , płytek typu gres antypoślizgowych na podłogach w miejscach wskazanych w
projekcie i przedmiarze robót.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.
1. MATERIAŁY
A. Płytki posadzkowe 30x30 grubości min. 8,5 mm antypoślizgowe o IV stopniu
odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 2600, stopień
antypoślizg R-9), układane na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne
(zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin
posadzek zrównany z poziomem podłóg pomieszczeń przyległych. Płytki układane z
wyprofilowanym spadkiem kopertowym w kierunku wpustów posadzkowych. Płytki
posadzkowe utrzymane w klasie i barwach jasnych beżowych, wg. uzgodnienia z
Inwestorem.
B. Płytki ścienne 25x20 szkliwione grubości min. 7,5 mm stopień połysku - matowe lub
satyna, układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa
elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne. Płytki ścienne utrzymane w klasie i
barwach jasnych beżowych, o wzorze i barwie glazury wg. uzgodnienia z Inwestorem.
Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek
ceramicznych powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obwiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Szczegółowy opis znajduje się w przedmiarach robót.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST pkt.3
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.
Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w części ogólnej ST pkt. 3
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
5.1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 20x25 cm, na klej.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy przygotować podłoże poprzez usunięcie
warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i
ewentualne nawilżenie.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.
Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki oraz
przygotować kompozycję klejąca zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejąca trzeba
rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna by ć
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie ściany. Powierzchnia z nałożoną
warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15
minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od
wyznaczonej na ścianie linii. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (
krzyżyki) dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin

20

między płytkami.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.
5.2 Ułożenie płytek podłogowych Gress, antypoślizgowych 30x30cm na klej
Płytki należy układać na kleju, po wcześniejszym przygotowaniu podłoża poprzez usunięciu
warstw zwietrzałych, wyrównaniu nierówności do 5 mm, oczyszczeniu powierzchni i
nawilżeniu.
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycja
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia
płytek.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu właściwego przygotowania podłoża do wykonania
poszczególnych robót, prawidłowości wykonania izolacji, okładzin, posadzek.
7. ZASADY OBMIARU
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze .
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST-00.pkt.6
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za m2 odebranej powierzchni okładzinowanej.
SST-05 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie
narażonych na agresję chemiczną. ST nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów - (CPV 45442110-1)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem powłok malarskich.
Zakres robót:
- usunięcie starych powłok malarskich i łuszczących się farb
- oczyszczenie powierzchni stropów z zanieczyszczeń i nalotów grzyba. Przygotowanie
preparatu grzybobójczego i spryskanie powierzchni stropu przy użyciu opryskiwacza
ręcznego lub silnikowego preparatem do zwalczania pleśni i grzybów, niszczącym
mikroorganizmy, bakterie itp. Preparat możliwy do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Wymagany atest higieniczny.
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- malowanie sufitów i ścian pomieszczeń natrysków i sanitariatów farbą
bezrozpuszczalnikową o właściwościach grzyboodpornych, odporną na zmywanie. Farba
wewnętrzna, grzyboodporna przeciw rozwojowi mikroorganizmów. Farba antybakteryjna z
aktywnymi jonami srebra, zawierająca: żywicę akrylową, ditlenek tytanu, węglan wapnia,
chlorek srebra, pochodne izotiazolonu i inne składniki wg dokumentacji producenta.
Wymagany atest higieniczny.
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami emulsyjnymi i emulsyjno-akrylowymi
- malowanie pow. ścian farbami ftalowymi i olejnymi (lamperie)
- malowanie stolarki drzwiowej farbami ftalowymi i olejnymi
- malowanie elementów instalacji farbami ftalowymi i olejnymi
W ramach robót malarskich przewidziano wykonanie dwukrotnego malowania farbą
emulsyjną, emulsyjno-akrylową i ftalową, w tym:
- Przygotowanie powierzchni
- Gruntowanie
Malowanie dwukrotne sufitów i ścian pomieszczeń natrysków i sanitariatów farbą
bezrozpuszczalnikową o właściwościach grzyboodpornych, odporną na zmywanie. Farba
wewnętrzna, grzyboodporna przeciw rozwojowi mikroorganizmów.
Malowanie powierzchni sufitów i ścian pozostałych pomieszczeń wykonać farbami
emulsyjno-akrylowymi w kolorach jasnych pastelowych kremowych np. z palety barw
'Dulux' z zachowaniem czynności i warstw zależnych od rodzaju farby (gruntowanie,
oczyszczanie powierzchni itp.) Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST-00, i oznaczają:
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia
na której będzie wykonywana powłoka malarska,
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i estetycznych powierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment –substancja barwna bądź barwiąca, nadaje kolor farbom i emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników
w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową,
terpentyną itp.).
Farba i emalia na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła
wodnego itp.), pigmentów wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczona do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej,
gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina
spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju
kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z przedmiarem,
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie
świadectwa i atesty zgodnie z zapisami „Wymagania ogólne" ST-00 w punkcie 2.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji i
Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego
wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić
Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora.
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowana normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Przechowywanie i składowanie materiałów winno odbywać się zgodnie z zapisami ST-00 w
punkcie 2.4
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający
dostęp do poszczególnych jego asortymentów
2.3. Rodzaje materiałów.
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002
- farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C- 81901:2002
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998
Farby na spoiwach
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozpuszczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia
wodą,
- mineralno organicznych jedno lub kilka składnikowych do rozcieńczania woda,
- które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C- 81802:2002
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które
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powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta.
Do malowania powierzchni zewnątrz obiektów można stosować:
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002
- farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C- 81901:2002
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998
Farby na spoiwach
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
wodą,
- farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczane wodą, które powinny odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
Materiały pomocnicze:
- rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża
3. Sprzęt
Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią
wykonania poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w. ST00 w punkcie 3.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- 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 przygotowywania
kompozycji składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót.
4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 3
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport
materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i
środków transportu
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami opakowań lub utratą stateczności.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się
użyć takich środków transportu jak:
- samochód skrzyniowy

24

- samochód dostawczy
Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie na paletach i użycie do
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów
w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów
zamkniętych.
Do przewozu farb w innych opakowaniach wykorzystywać samochody pokryte plandekami
lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i mrozem.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.4.
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich.
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod
malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów
można wykonywać po:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych oraz armatury oświetleniowej
wykonaniu podłoży pod wykładziny dywanowej, ułożeniu podłóg drewnianych tzw. białych,
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki lecz przed oszkleniem okien itp. jeśli
stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100
Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami emulsyjnymi, należy je
lekko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do malowania.
Podłoża tynkowe powinny pad względem dokładności i równości wykonania odpowiadać
wymaganiom dla tynków zwykłych.
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:
- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce
równało się z powierzchnią tynku przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo wapiennych
farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane zgodnie
z zaleceniami producenta farb,
- powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od
zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku.
- nowe tynki należy zagruntować, powierzchnia powinna być pozbawiona zanieczyszczeń
(np. kurzu, rdzy. tłuszczy, wykwitów solnych
- elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłustych
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane
5.4. Wykonywanie robót malarskich
Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez
prześwitów, plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką

25

tkaniną. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów
pędzla i odprysków.
Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o
różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków
myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.
Wszystkie sufity, ściany – malowanie co najmniej dwukrotne farbą grzyboodporną lub
lateksową.
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej)
w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie
spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami
wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C.
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w
pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane).
Farby emulsyjne należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5 C.
Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%.
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej)
w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie
spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami
wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C.
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w
pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane).
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót podano w ST-00 pkt.5. Sprawdzenie jakości robót polega na
sprawdzeniu kompletności wykonanych robót.
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków,
gładzi, płyt gipsowo-kartonowych nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia
prawidłowości przygotowania podłoży
Badania w czasie odbioru robót
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
- sprawdzenie połysku
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie
- przyczepności farby do podłoża
- wyglądu zewnętrznego powierzchni
7. Obmiar robót
Wymagania dla robót podano w ST-00 pkt.5.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza elementów w stanie surowym. Długość ściany
oblicza się w rozwinięciu.
Powierzchnię malowania stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu. Nie potrąca się otworów i miejsc
nie malowanych o powierzchni do 1 m².
8. Odbiór robót
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST–00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
8.2 Odbiór robót.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostać odebrane. W takim
przypadku należy przyjąć rozwiązanie: malowanie poprawić i przedstawić do ponownego
odbioru.
Odbiór malowania
Roboty można uznać za odebrane, jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik
pozytywny. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót
uznać za nie odpowiadające wymaganiom. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem
zawierać ocenę wyników badań oraz wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich
usunięcia,
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 7.
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych w umowie
Wykonawcy
10. Przepisy związane
- Zgodnie z wykazem w pkt. 8 ST-00
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania
- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit BN-34/6117-05 Farby emulsyjne
do wymalowań wewnętrznych
- BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania
- BN-64/6115-12 Emalie olejne
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy systemów zapewnienia
jakości

27

