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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Nazwa inwestycji: Wykonanie prac związanych z adaptacją 2 pomieszczeń na 
warsztatach szkolnych na sale lekcyjne. 

 
Lokalizacja:  Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 
                                Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42, działka nr 2638/223. 
 
Rodzaj inwestycji: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACJE 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:         Powiat Rybnicki w imieniu i na rzecz którego działa 
                                          Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42 
                                          Czerwionka-Leszczyny 
 
1.2.2. Wykonawca:           po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z budową obiektu przedszkola obejmują: 
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
• ścianki działowe 
• tynki i okładziny wewnętrzne 
• podłoża i posadzki 
• roboty malarskie 
• instalacje wod.-kan. i c.w.u. 
• instalacje elektryczne i niskoprądowe 

 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  
 

a) dokumentacja projektowa w branży architektoniczno-budowlanej 
b) dokumentacja projektowa w instalacji elektrycznej 
 

Zawartość dokumentacji w zakresie branż. 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 
 
 
 
 



ST-0 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 - 3 - 

ST-0, SST-B-01              Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

ST-0, SST-B-02              Roboty murowe 
ST-0, SST-B-03              Tynki 
ST-0, SST-B-04              Roboty wykończeniowe 
ST-0, SST-B-05              Stolarka budowlana 

ST-0, SST-IE-1               Instalacje elektryczne i niskoprądowe 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
3. Przedmiar robót 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
 
 1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST-0 jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się z rysunków, opisu, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
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1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany  
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 
nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
   
1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   
 

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego  
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
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zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST - ogólna specyfikacja techniczna ST-0 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy (Inwestor, Inspektor nadzoru inwestorskiego) 
 

2. INFORMACJA O TERENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót przed dostępem osób trzecich  
( tymczasowe ścianki, balustrady). Zamawiający może zażądać prowadzenia niektórych 
uciążliwych robót (pod względem drgań i hałasu) poza godzinami pracy Urzędu. Wykonawca 
powinien przewidzieć tego rodzaju utrudnienia i uwzględnić je w kosztach ogólnych ceny 
kosztorysowej. 

2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Organizacja robót budowlanych 

 
-     ustawienie rusztowań i pomostów 
- czas pracy rusztowań 
- rozbiórka rusztowań 
- zabezpieczenie frontu robót w sposób umożliwiający pracę Urzędu. 
-    wywóz i utylizacja gruzu. 
-    próby i pomiary 
 
 
2.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt.  
Prowadzenie robót nie powinno naruszać interesów osób trzecich. 
 
2.2.3. Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
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występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  
 
2.2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy        
Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.2.5. Organizacja ruchu na budowie 
Prowadzone roboty nie wpłyną na istniejącą organizację ruchu na działce. 
 
2.2.6. Ogrodzenie 
Prowadzone roboty nie wymagają ustawienia ogrodzenia terenu budowy. 
 
2.2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Nie wymaga się. 
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2.3. KODY CPV 
 
ST-0, SST-B-01               Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe                                                          
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
ST-0, SST-B-02               Roboty murowe                                                                                                
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robót:  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 
ST-0, SST-B-03              Tynki                                                                                                                    
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
 
ST-0, SST-B-04             Roboty wykończeniowe                                                                                    
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
ST-0, SST-B-05              Stolarka budowlana 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria robót:  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
ST-0, SST-IS-2              Instalacje elektryczne i niskoprądowe                                                           
Grupa robót:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót:  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria robót:  
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 

3. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
3.1. Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
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3.2.    Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

3.3.     Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w 
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

3.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

3.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
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4. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

5. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

6.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo.  

6.3. Badania i pomiary 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

7.   OBMIARY ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Uwaga! 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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8. ODBIORY ROBÓT  
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9.   PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 
tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót podstawowych. Wszystkie roboty powinny być wykonane jako kompletne w zakresie 
przyjętego systemu oraz technicznie poprawne z zapewnieniem min. 10 letniej trwałości i 
najwyższej jakości. Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w dokumentacji w 
celu zwiększenia kwoty umownej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• 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 póz. 1157) 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 
 
 

 

UWAGA: 

W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej  w ramach wykonania prac związanych z adaptacją 2 

pomieszczeń na warsztatach szkolnych na sale lekcyjne, w skład której wchodzi dokumentacja projektowa, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli 

podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako 

przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły 

być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 

Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii  

i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych  

w dokumentacji. 
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SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych do wykonania  
w ramach wykonania prac związanych z adaptacją 2 pomieszczeń na warsztatach szkolnych na 
sale lekcyjne. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy 
• prac rozbiórkowych  
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe  
-     wywóz i utylizacja gruzu 
-     zabezpieczenie obiektu 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.    Informacje o terenie budowy podano w STO 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach  
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
• Wykonać zadaszenia nad wejściami  trakcie prowadzenia robót elewacyjnych 
• Wydzielić tymczasowymi ściankami z płyt GK miejsce robót w budynku.  
• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
 5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 
• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  

z ZRU 
• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 

ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót, 
• kompletna rozbiórka podłogi w pomieszczeniach pod wykonanie nowych warstw 

posadzek wraz z oczyszczeniem i zaizolowaniem podłoża.  
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 

rodzaju sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w 
obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w 
celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania  
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• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno  -
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• uprzątnięcie placu budowy, 
• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

 
Uwagi! 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną w 

rejonie prowadzenia robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
6.3. Kontrola  jakości  prac  pomiarowych   
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8.  

 
6.4. Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
 
 
10.   PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 

r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa
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SST-B-02 Roboty murowe 
 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robót:  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru murów z bloczków z betonu komórkowego przewidzianych do wykonania  
w ramach wykonania prac związanych z adaptacją 2 pomieszczeń na warsztatach szkolnych na 
sale lekcyjne. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, tj.: 
a) Zamurowanie otworu pomiędzy pomieszczeniami 
b) rusztowania do w/w robót 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
1.6.   Roboty towarzyszące i tymczasowe  
- ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
- czas pracy rusztowań 
- pielęgnacja i zabezpieczenie wykonanych elementów 
- badania i pomiary 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.   Informacje o terenie robót podano w STO. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
2.2. Specyfikacja cegły do zamurowań 
 
Zamurowanie ścian przewiduje ścian przewiduje się wykonać z cegły pełnej 25x12x6,5 na 
zaprawie cementowo-wapiennej. 
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3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich ścian  
wewnętrznych winien wykazać się możliwością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz 
rusztowań. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Informacje uzupełniające 
 
• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
 
5.2. Wykonywanie robót 
 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
 
5.2.1. Ogólne zasady wykonania zamurowań z cegły 
 
• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów 
itp. Stosować przewiązanie na min. 1/3 szerokości pustaka. 

• Cegły powinny być czyste i wolne od kurzu.  
• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 
5.2.2. Spoiny w murach  
 
• Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość  
5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 

• zgodność realizacji z dokumentacją projektową 
• jakość bloczków 
• jakość stosowanych zapraw 
• odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 
• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
• wykończenie na styku z posadzką i stropem 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
• dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm 
• dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnicy nie powinno być większe 

niż +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni ścian 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
 
10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

10.1. Normy  
 
PN-B-03002:1999   Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 
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• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 

•  Dokumentacja projektowa.
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SST-B-03 Tynki 
 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach 
wykonania prac związanych z adaptacją 2 pomieszczeń na warsztatach szkolnych na sale 
lekcyjne. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne po zamurowaniu otworu (poz. 28). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
1.6.   Roboty towarzyszące i tymczasowe  
- ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
- czas pracy rusztowań 
- montaż listew tynkarskich 
- badania i pomiary 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.  Informacje o terenie robót umieszczono w STO 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 
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• 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 ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 
• Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• 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 objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
2.2. Warunki przystąpienia do robót 
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• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  

• 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 odpo-
wiednich 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. 

 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 

• Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

• Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-70/B-
10100p.3.3.2. 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 

narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz  
w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży,                                       
- przyczepności tynków do podłoża, -  grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm  

w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu.  

• Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
 
 
10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
10.1. Normy  
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń-

czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
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SST-B-04 Roboty wykończeniowe 
 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach wykonania prac 
związanych z adaptacją 2 pomieszczeń na warsztatach szkolnych na sale lekcyjne. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

• robót malarskich 
• wylewki z zaprawy cementowej 
• podkładów posadzek 
• posadzek z płytek  
• posadzek z wykładzin  
• sufitów kasetonowych  
• sufitów i ścian z płyt GK  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
1.6.   Roboty towarzyszące i tymczasowe  
- ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
- czas pracy rusztowań 
- montaż elementów uzupełniających kompletnego systemu (rusztu, kotwień). 
- badania i pomiary 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.   Informacje o terenie robót ujęto w STO  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
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2.2.1 Roboty malarskie  
 
• Malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksową w kolorach pastelowych 
• Malowanie ścian wewnętrznych farbą olejną do wys. 1,5m  
• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne. 
• Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 
 
 
2.2.2. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego  

z cementem portlandzkim klasy 32,5 
• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 

uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711.  
• Zaleca się stosować plastyfikatory.  
• Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe dn4,5 oczko 20x20. 
 
2.2.4. Posadzki z płytek ceramicznych 
 
W pomieszczeniach przewidziano posadzkę z płytek ceramicznych stosować: 
• płytki gresowe kolorach intensywnych pastelowych (wsp. odbicia światła max. 25%). 
      o parametrach: 

- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność V klasa ścieralności 
- antypoślizgowe klasy 9 - 11. 
 

   Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
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2.2.5.  Sufity kasetonowe  
Wymaga się zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spełnieniu parametrów: 
- Płyty wypełniające wykonane z wełny szklanej.  
- Powłoka licowa akustyczną, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Powłoka 

akustyczna musi być gładka i szczelna, posiadać nanopory pozwalające na wniknięcie fal 
dźwiękowych w rdzeń z wełny szklanej. 

- Krawędzie wzmocnione i malowane. 
- waga wraz z konstrukcją minimalna: 3,5 - 4 kg/m2 
- Pochłanianie dźwięku: klasa A, zgodnie z EN ISO 11654; 
- Odporność na wilgoć: wytrzymuje stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temp. 

30’C bez ugięcia, wypaczenia czy też rozwarstwienia – ISO 4611; 
- krawędź dająca możliwość demontażu do dołu. 
- Odporność ogniowa: materiał niepalny; niekapiący i nieodpadający pod wpływem ciepła i 

ognia, nie emitujący szkodliwych substancji. 
- Ruszt sufitu niewidoczny zamocowany wieszakami do belek nośnych stropu poprzez obejmy z 

płaskownika lub drutu, tak by nie uszkadzać kołkami zbrojenia nośnego belek. 
   
 
2.2.6. Ścianki z płyt GK  

Wymaga się zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spełnieniu parametrów: 
- Płyty montować na kompletnym ruszcie, który Wykonawca wyceni w cenie jednostkowej płyt. 
 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1 Bfl-s1 

Ocena higieniczna - Pozytywna 

Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 
Antystatyczna  

i przewodząca 

Rezystancja elektryczna PN-EN 1081 <= 106OM 

Napięcie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV 

Odporność na poślizg PN-EN 14041 Klasa DS 

Dynamiczny współczynnik tarcia PN-EN 13893 >=0,3 

Grubość całkowita PN-EN 428 mm 2,0 

Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 mm 2,0 

Ciężar PN-EN 430 kg/m2 3,0 

Odporność na ścieranie PN-EN 660-1 - Grupa P 

Wgniecenie resztkowe PN-EN 433 mm <=0,1 

Odporność na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 - Tak 

Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach PN-EN 425 - Dobra 
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Lp. 
 

Wymagania 
 

GKB 
zwykła 

 

1 
 

2 
 

3 
 

   

1. 
 

Powierzchnia 
 

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
 

2. 
 

Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 

 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie 

powodując odklejania się od rdzenia 
 

grubość 
 

12,5±0,5;  
 

szerokość 
 

1200 (+0;-5,0) 
 

długość 
 

[2000-3000](+0; -6) 
 

3. 
 

Wymiary i tolerancje [mm] 
 

prostopadłość 
 

różnica w długości przekątnych ≤5 
 

4. 
 

Masa 1 m2 

płyty 
o grubości 

[kg] 
 

12,5 
 

≤12,5 
 

5. 
 

Wilgotność [%] 
 

≤10,0 
 

6. 
 

Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 

 

 
≥20 

 
7. 
 

Nasiąkliwość [%] 
 

 

Napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

Nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; data produkcji 
 
 

kolor 
kartonu 

 

szary jasny 
 

 
 
 

8. 

 
 
 

Oznakowanie 

barwa 
napisu 

 

niebieska 
 

 
W skład systemu wchodzą: 
• Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
• Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji ścian działowych, rusztów sufitów 

podwieszanych, okładzin ściennych 
• Pręty mocujące, wieszaki, kołki rozporowe, blachowkręty itp. 
• Wełna mineralna 
• Taśma akustyczna 
• Gips szpachlowy 
• Taśma zbrojąca 
 
 
3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
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2.3. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
3. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
5.3.1. Roboty malarskie 
 
• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

• zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
• wykonanie niezbędnych rusztowań  
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie gładzi gipsowej 
• przygotowanie farb 
• dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
• przestawienie i usunięcie rusztowań  

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także na 
reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.   
 
5.3.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• Wykonanie w/w robót obejmuje  : 

• przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża 
• zaizolowanie podłoża 
• sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek 
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• obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód 
• spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian 
• założenie listew 

 
 
 
5.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Grubość wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niż 5 cm. Wytrzymałość na 

ściskanie wylewek z zaprawy cementowej nie może być mniejsza niż 12 MPa.  
• Wylewki zbroić siatkami stalowymi.  
• W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) należy odpowiednio 

pielęgnować (utrzymać w stanie wilgotnym przez min 7 dni). 
• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie podłoża  
- przygotowanie zaprawy 
- układanie zaprawy  
- wyrównanie i zatarcie powierzchni 
- montaż siatek zbrojeniowych 
- pielęgnację podkładów 
- nacięcie szczelin dylatacyjnych 

 
 
5.3.4. Posadzki 
 
Posadzki z płytek ceramicznych, kamieni naturalnych – piaskowca, płyt lastryckowych 

• Wykonanie obejmuje: 
- wyrównanie i przygotowanie podłoża 
- gruntowanie podłoża 
- sortowanie płytek 
- przygotowanie masy klejącej 
- ułożenie płytek 
- ułożenie cokolików 
- montaż listew 
- spoinowanie 
• w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji  

z zaprawy wodoszczelnej 
• na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 
• płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 
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5.3.5.  Sufity podwieszane kasetonowe – uzupełnienie kasetonów, regulacja 

 
 
 
 
 

1 Płyta kasetonowa  1,4/m²  

2 Profil główny T24 Connect co 1200 mm  0,9m/m²  

3 Profil poprzeczny Connect T24, L=1200 mm, mocowany co 600 mm  1,7m/m²  

4 Profil poprzeczny L=600 mm  -  

5 Wieszak regulowany mocowany co 1200 mm (maks. odległość od ściany 
600 mm)  

0,7/m²  

6 Uchwyt do wieszaka regulowanego  0,7/m²  

7 Montaż bezpośredni: Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana 
co 1200 mm  

0,7/m²  

8 Kątownik przyścienny mocowany co 300 mm  wg 
obmiarów  

9 Cieniowa listwa przyścienna montowana co 300mm  wg 
obmiarów  

Minimalna całkowita wysokość konstrukcyjna: 110 mm z wieszakiem 
regulowanym, 50 mm z zamocowaniem bezpośrednim  

-  

Najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż: 150 mm  -  

 
5.3.6. Sufity i ścianki z płyt GK  



  

          SST – B - 04 
- 34 - 

 
• Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej — dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany 
jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

• Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe      
• Sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 

do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych. 

• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  
z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

• Przy wyborze wzdłużnego 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 płyt opierały się na tych elementach, 

• Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki  
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

• Z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być co najmniej dwuwarstwo-
wa, drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

• Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

• Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania robót wykończeniowych 
 
6.2.1. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• W czasie wykonywania wylewek cementowych należy na bieżąco kontrolować skład i 

konsystencję zaprawy cementowej, 
• Grubość wykonywanych wylewek, 
• Prawidłowe ułożenie siatek zbrojeniowych.  
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• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, słupy 
itp.).  

• Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe niż 
36 m2 przy długości boku nieprzekraczającej 6 m.  

• Szczeliny dylatacyjne należy również wykonać w miejscu oddzielających fragmenty 
powierzchni o różniących się wymiarach.  

• Sprawdzeniu podlega równość wylewek.  
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
6.2.4. Posadzki  
 
Odbiór robót podłogowych obejmuje : 
• odbiór materiałów  
• odbiór warstw izolacyjnych 
• odbiór podkładu 
• odbiór końcowy robót podłogowych 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
6.3.1. Roboty malarskie  
 
Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za 
prawidłowo wykonane. 
 
6.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
 
6.3.3. Posadzki 

 
 

Posadzki z płytek ceramicznych 
 

• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm na 
całej długości posadzki 

• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych 
kierunkach nie może przekraczać 2mm 

• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m 
w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5mm 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1mb oraz szt. elementu 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
 
 
10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

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

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

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe. 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

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

PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-ENI 2004:2002  Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 
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SST-B-05 Stolarka budowlana  
 
 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria robót:  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z montażem stolarki budowlanej w ramach wykonania prac 
związanych z adaptacją 2 pomieszczeń na warsztatach szkolnych na sale lekcyjne. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
•   osadzenie drzwi aluminiowych 
•  montaż witryny aluminiowo-szklanej 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza   specyfikacja   obejmuje   całość   robót   związanych   z   montażem stolarki 

budowlanej wykonanej wg rysunku zestawienia stolarki. 
• Wykonawca powinien sprawdzić wymiary otworów budowlanych pod każdy element przed 

jego zamówieniem.  
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych   robót  oraz  zgodność 

z  umową,   projektem  wykonawczym,   pozostałymi   SST   i   poleceniami  Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie   jakichkolwiek   odstępstw   od   tych    dokumentów   wymaga   akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

Szczegółowe wymagania podano na rysunku nr  1. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Jakikolwiek  sprzęt,   maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 
jakościowych   robót   i   przepisów   BHP   zostanie   przez  ZRU   zdyskwalifikowany   i   nie 
dopuszczone do robót. 

• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- samochód dostawczy 
- rusztowania elewacyjne i wewnętrzne 
- zwyżka  
- dźwig na podwoziu samochodowym 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

• 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. 

• Roboty   należy wykonywać w  temperaturze  nie   niższej   niż  +5°C   pod  warunkiem,   
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• Stolarkę p-pożarową montować na zaprawie cementowej, nie dopuszcza się montażu stolarki 
na piankach poliuretanowych. 

• Stolarkę w okuciach antywłamaniowych montować za pomocą kołków rozporowych po całym 
obwodzie ramy, poprzez jej przewiertanie i przykręcenie. Otwory mocujące należy 
zamaskować. 
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5.3. Wykonywanie robót 
• W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzą : 
- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 
- regulacja skrzydeł i okiennic i montaż akcesoriów 
- obsadzenie parapetów, podokienników i listew opaskowych 
- uzupełnienie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót     
• Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, 

które powinny przenieść wymagane obciążenia. 
• W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy 

do ściany lub marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 
• Drzwi wejściowe do budynków powinny być dostosowane do potrzeb użytkowych  

i ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej. 
• Wymiary drzwi mających służyć osobom niepełnosprawnym powinny umożliwiać 

swobodny wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego. 
• Drzwi przeciwpożarowe o podwyższonej odporności ogniowej powinny być wykonane  

z materiałów niepalnych oraz powinny być wyposażone co najmniej w zamykacze  
z tłumieniem hydraulicznym 

• Drzwi przeciwpożarowe o podwyższonej odporności ogniowej powinny być otwierane na 
zewnątrz pomieszczeń 

• Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać 
• Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu 
• Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
• Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 
• Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione. 
• Ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku. 
•  W przypadku okien bezskrzydłowych ościeżnice należy zakotwić w miejscach, gdzie 

szyby będą mocowane klockami. 
• W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi ościeżnice okienne należy zakotwiczyć  

w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawias i łożysk 
• Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru  

i przykładanych sił wynikających z warunków eksploatacyjnych okien. 
• Uszczelnienie złączy między częściami przegród zewnętrznych, a elementami bądź 

segmentami powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza 
przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą 

• Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub 
ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

•  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Rozmieszczenie  punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość 

Liczba 
punktów 

zamocowań w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
• Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym  
  uwzględnieniem ilości kotew, 
- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
- dane metryki zamieszczonej na stolarce p-pożarowej 
- szczelność stolarki p-pożarowej 
- deklaracje producenta dotyczące całego wyrobu w zakresie ochrony antywłamaniowej 

• Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych 
wystających końców. 

• Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej 
płaszczyźnie. 

• Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie 
przylegać do wrębów i ościeżnicy.  

• Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
 
 
6.3. Śusarka aluminiowa  
• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między 
skrzydłami 

+2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 
• Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm. 
• Różnice wymiarów po przekątnych okna nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

• Dopuszczalne błędy wykonania elementów ślusarki aluminiowej powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn szerokości  
     i wysokości ramy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST 
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne 

• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. 

• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałowe 

8.4. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje:  
- montaż i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5. 
- regulację stolarki 
- obróbkę ościeży       
- montaż, demontaż rusztowań 
- czas pracy rusztowań, zwyżki 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

 
Inne dokumenty 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu
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SST-IS-02 instalacje elektryczne 
 

Grupa robót:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót:  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria robót:  
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem   instalacji elektrycznej    w ramach 
wykonania prac remontowych związanych z adaptacją 2 pomieszczeń na warsztatach 
szkolnych na sale lekcyjne. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest do stosowana jako dokument 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem jak w punkcie 1.1. Niniejszy 
dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, 
a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną. 

• 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Techniczną dla wymienionego 
w punkcie 1.1 zadania, a to:  
- roboty przygotowawcze 
- roboty montażowe 
- roboty instalacyjne 
- pomiary powykonawcze 

• 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
• Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , ST, i poleceniami inspektora. 
 
1.6. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robót i 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji) na 

Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót.  






























