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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘSC OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZMIANY 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNEGO NA MAGAZYN PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 
SUCHYCH, ZLOKALIZOWANEGO W PAWILONIE DYDAKTYCZNYM NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNO-
KSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W RACIBORZU, UL. KOZIELSKA 19, DZ. NR 1711/139” 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszyst-
kich robót, objętych przedmiotem zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót obję-
tych zamówieniem określonym w pkt. 1.4. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

a) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego na magazyn produktów spożywczych suchych wraz z do-
stosowaniem instalacji elektrycznych (lokalizacją gniazd i zasilania urządzeń) oraz sanitarnych (podłączenie wod.-kan.)., 
 zakres robót obejmuje: 
prace przygotowawcze (demontaż osłon na grzejniki, zabezpieczenie okien itp.); 
usunięcie wykończenia posadzek (wykładziny PVC), wykonanie nowych wylewek  samopoziomujących oraz posadzki z 
gresu wraz z cokolikami; 
powiększenie otworu drzwiowego; 
uzupełnienie ubytków i bruzd w ścianach, malowanie ścian i sufitów; 
wykonanie fartucha przy umywalce z płytek ceramicznych na kleju; 
remont zadaszenia nad wejściem (nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej z obróbkami blacharskimi); 
wykonanie wentylacji grawitacyjnej typu „Z” oraz montaż mikronawiewników okiennych; 
montaż stolarki drzwiowej, aluminiowych rolet od strony wewnętrznej; 
montaż klimatyzacji oraz prace elektryczne i sanitarne zgodnie z wytycznymi projektu; 
skucie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków i odmalowanie elewacji zachodniej i daszku; 
montaż szafy wydawczej na pojemniki spożywcze. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych szcze-
gółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla poszczególnych robót niniejszego zamówienia. 

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45442100-8 Roboty malarskie 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy: 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy protokólarnie teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację pro-
jektową i komplet STWiORB. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
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trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 
zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich za-
bezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpo-
częcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
1.5.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoła-
nych norm i przepisów o ile w umowie nie postanowiono inaczej.  

1.6. Dokumentacja projektowa 

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy. 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wy-
magania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej doku-
mentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wyko-
nane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem powinny być wprowa-
dzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wpro-

wadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną - dla której zakoń-

czył się okres koegzystencji - i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgod-
ności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 
r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w 
Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizo-
wanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości 
użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 
sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z 
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wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 
stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 
stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 

2.2. Materiały pochodzące z rozbiórek 
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy zostaną zagospodarowane 
zgodnie z ST przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych. 
Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności właściwych ST. Wykonawca będzie 
postępował zgodnie z zapisami właściwych ST i w zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06). 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź zło-
żone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowa-
nych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. 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. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.. 

3.3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub 
innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sfor-
mułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma 
prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
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5.3. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia 
Wykonawca powinien: 
- Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 
- Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji przedsię-

wzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych 
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli. 

6.2. Dokumenty budowy 

6.2.1. Dziennik budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kie-
rownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie po-
wierzonych im funkcji. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jed-

nostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie. 
b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń In-
spektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz 

normach zakładowych. 
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 

wykonany pomiar; 
b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez in-

spektora nadzoru inwestorskiego; 
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają ba-

dań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji; 
d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach; 
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny; 
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddziel-
nego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją pro-
jektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestor-
skiego i Wykonawcy. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości wyko-
nanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspek-
tora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru inwestor-
skiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elemen-
tach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawia-
jącego. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrą-
ceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wyko-
nawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 
9.1. Ustalenia ogólne 
9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzutami zysku, dodatko-
wymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.); 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
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teren budowy; 
- koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych przechodzących 

na własność Wykonawcy; 
- koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren bu-

dowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót); 
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych; 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-

ków nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów 
i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wy-
konawcy; 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 
przyjętej technologii robót; 

- koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych; 
- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 
- koszty pobierania i badań próbek; 
- przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 
- wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez właści-

cieli sieci; 
- koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci; 
- koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów; 
- wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 
- przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST; 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wykonawcy na składowisko 

Wykonawcy; 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125). 
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672). 
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469). 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460). 

10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-

tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użyt-
kowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

- 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. 
z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicz-
nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

- 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). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 
1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 
7, poz. 30). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 
r. Nr 25, poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1789). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 
- Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV). 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 
zmiany CPV. 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmoni-
zowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

10.3. Normy 
- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 
- PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 
- PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nad-

zoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej 

INSTAL: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, Warszawa 2002, 

Zeszyt 4, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12. 
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ST-01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLA-
NYCH 

 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE TERENU BUDOWY 

Przygotowaniu terenu budowy, w skład którego wchodzi: 
 

- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych z jednoznaczną informacją o pracach 
budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren budowy, 

- wyposażenie terenu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne, 

- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym, 

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów, 

- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 

- wykonanie tymczasowego zasilania terenu budowy w energię elektryczną i wodę 

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet. 

 
 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ Wymaganiach ogólnych”. 

2.2. Materiały 
Nie przewiduje się trwałej zabudowy żadnych materiałów w trakcie robót rozbiórkowych. 

2.3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe można wykonywać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu spełniającego wymogi BHP i dopuszczone do użytkowania odrębnymi przepisami. 

2.4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

2.5. Wykonanie robót 
Roboty rozbiórkowe obejmują elementy opisane w dokumentacji lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie w zależności od rodzaju rozbieranego elementu. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP zarówno podczas demontowania poszczególnych elementów jak i transportu i wy-
wozu rozbieranych materiałów. 

2.6. Odbiór i kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontroli podlega zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych, sposób uprzątnięcia terenu rozbiórki oraz wywiezienie rozebranych materiałów na wskazane 
miejsce. 

2.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest w zależności od rodzaju robót metr sześcienny (m3), metr kwadratowy 
(m2), metr (m) lub sztuka. 
 
 

3. ROBOTY MUROWE 
3.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
3.1.1. Wymagania materiałowe 

Cegły ceramiczne pełne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996; 
Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002  
Cegły ceramiczne kratówki - PN-B-12011:1997; 
Elementy z bloczków wapienno-piaskowych - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997 Zaprawy murarskie-PN-B-19701:1997 (ce-
ment), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane), PN-79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do be-
tonów i zapraw).Pustaki wentylacyjne systemowe Dostarczoną na budowę partię cegieł lub pustaków należy poddać badaniu 
laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości co do jej właści-
wości technicznych. 

3.1.2. Wykonywanie robót 
Konstrukcje murowe należy wykonywać zgodnie z PN-B-03002:1999. 
Zaprawy murarskie należy wykonywać zgodnie z PN-90/B-14501. 
Przy wykonywanie ścian z pustaków ceramicznych należy używać kompletnego zestawu materiałów dostarczanych przez pro-
ducenta. 

3.1.3. Sprzęt i maszyny 
Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca, warstwomierz narożny, sznur murarski, przecinak murarski, 
skrzynia do zapraw, kielnia murarska, betoniarka. 

3.1.4. Odbiór konstrukcji 
Odbiór robót murowych zgodnie z PN-68/B-10020 

3.1.5. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest dla ścian jest 1 m3 / 1m3 wymurowanej ściany / ścianki. Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 
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- wymurowanie ścian 
- ustawianie, przenoszenie i demontaż rusztowań 

3.1.6. Przepisy związane 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbro-
jone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje 
zespolone ceglano - żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 
 
 

4. KŁADZENIE PODŁÓG 
4.1. Podłoża i podkłady pod posadzki 

Warstwy podłoży i podkładów pod posadzki muszą być zgodne co do rodzaju i grubości z projektem. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych. Izolacje te muszą być wykonane w sposób szczelny, ciągły oraz 
przy użyciu technologii odpowiedniej do zastosowanych materiałów. Podkład podłogowy powinien być odpowiednio równy, po-
ziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nierówności podkładów przy pomiarze łatą dwumetrową nie powinny prze-
kraczać 5 mm. Odchylenie podkładu od płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 2 mm/m, a na całej długości lub szero-
kości pomieszczenia - 5 mm.  
Odbiory należy wykonywać zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega każda warstwa podkładu, podłoża bądź izolacji. 
 
Projekt zakłada usunięcie istniejących wykładzin PVC, następnie w celu wyrównania podłoża wykonanie wylewek samopozio-
mujących (po uprzednim zagruntowaniu podłoża) oraz docelowej warstwy wykończenia (gres antypoślizgowy na kleju). Gres o 
wym. ok. 30x30cm - w pełnym kolorze, matowe, gatunek 1, min. klasy IV ścieralności (PEI 4), antypoślizgowe z atestem R9 wg 
DIN 51 130, na kleju elastycznym. Wykonać cokolik o wysokości min. 10cm.Okładziny i posadzki z płytek 
 
Należy stosować płytki zgodnie z Projektem. Zastosowane płytki muszą mieć parametry odpowiednie do warunków ich eksplo-
atacji - w zakresie nasiąkliwości i ścieralności (zgodnie z PN EN 87). Każdorazowo, dla każdej posadzki Wykonawca musi 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) próbki płytek oraz cokolików wraz z dokumentami potwierdza-
jącymi ich parametry. Zamawiający (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptację dla wybranych płytek, coko-
lików, zaprawy spoinującej oraz listew wykańczających. Do mocowania (klejenia) płytek Wykonawca użyje dopuszczonych do 
obrotu w budownictwie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. Należy używać kompletnego systemu (zaprawy wyrównu-
jące, kleje, emulsje gruntujące, materiały pielęgnacyjno -wykończeniowe) danego producenta. Należy zwrócić uwagę na miejsce 
układania posadzek i wpływ warunków zewnętrznych na eksploatację nawierzchni. 

 
4.2. Układanie płytek 

Płytki można układać na odpowiednio przygotowane podłoże. Przed układaniem płytek należy sprawdzić nośność podłoża oraz 
dokładnie oczyścić go z kurzu, brudu, wszelkich zanieczyszczeń i luźnych, słabo trzymających się pozostałości farb, klejów i 
lakieru. Dla każdego rodzaju układanej nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru): rodzaj płytek, 
rozmiar pojedynczej płytki, kolorystykę i wzór płytek grubość spoiny, kolorystykę zaprawy spoinującej, rodzaj listew wykańcza-
jących sposób układania płytek, ewentualne wzory i miejsca użycia dekorów, miejsce będące początkiem układania płytek. 
Prace okładzinowe można wykonywać w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza. Fugowanie i użytkowanie okładzin może 
nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach. Pełną wytrzymałość okładziny uzyskuje się dopiero po 3 dniach. 

4.3. Odbiór okładzin 
Odbiory zgodne z materiałami instruktażowymi producentów. Odbiorowi podlega przygotowanie podłoża, ułożenie płytek lub 
wykładzin. Odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania, dokładności szczegółów i detali. Wymagana zgodność rodzaju użytych 
materiałów oraz sposobu ich układania z projektem. 

4.4. Kontrola jakości robót 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w wytycznych producenta. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badania w czasie robót 
Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości poszczególnych warstw oraz in-
nych robót "zanikających". Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny 
spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w szczególności:  
zgodności zastosowanego systemu; jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, jako-
ści (wyglądu) powierzchni podłóg, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie 
ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: sprawdzenie prawidłowości ułożenia, spraw-
dzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, 
w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm. 

4.5. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podłóg. 
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4.6. Odbiór robót 
Kontrola przy odbiorze dotyczy: 

 rodzaju użytych materiałów, 
 grubości poszczególnych warstw, 
 wyglądu zewnętrznego podłogi oraz jej równości, dokładność i staranność wykonania podłóg zarówno na całej po-

wierzchni (barwa, wzór, powierzchnia malarska pasów boisk itp.) jak i przy ścianach, w stykach z innymi podłogami lub 
z innymi elementami budynku. 

4.7. Normy i przepisy związane 
PN-75/D-96000 - „Tarcica ogólnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w konstrukcjach drewnianych” 
art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881, 
EN 14904 z 2006 „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dys-
cyplin sportowych. 
 
 

5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
5.1. Wymagania materiałowe 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów określa dokumentacja projektowa. W przypadku wyrobu indywidualnego przed 
zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty tech-
nicznej i przedstawić zamawiającemu do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą dokumen-
tacją. 
Drzwi zewnętrzne: stalowe, jednoskrzydłowe, o współczynniku przenikalności cieplnej Uf≤1,5W/m2K. Kierunek otwierania 
zgodnie z projektem. Wykonać nowy próg granitowy (gr. min. 3cm). 
Rolety: w celu zapewnienia prawidłowego zaciemnienia pomieszczenia zamontować od strony wewnętrznej aluminiowe rolety 
z podnoszeniem „ręcznym”. 

5.2. Sprzęt do osadzania stolarki 
Wykonawca przystępujący do osadzania stolarki, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 
sprzętu budowlanego. 

5.2.1. Transport stolarki 
W zależności od ilości stolarki, środka transportu, sposobu załadowania, mocowania na czas transportu i sposobu transporto-
wania szczegółowe wymagania określa norm.PN-B- 05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na: 
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem, 
- czystość przestrzeni załadowczych w środkach transportu, płaszczyzny ścian i podłóg (środków transportowych) nie 

powinny mieć wystających gwoździ oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów. 
5.2.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki 

Stolarkę (uprzednio ofoliowaną, z narożnikami zabezpieczonymi w koperty) należy ustawiać pionowo. Wyroby winne być wypo-
sażone w nalepki lub przywieszki zawierające następujące dane: 
- nazwa i adres producenta, 
- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrób, 
- symbol dokumentacji technicznej na wyrób (świadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.),znak kontroli jakości. 
Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spełniać następujące warunki: 
- magazyny półotwarte lub zamknięte, suche i przewiewne, zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi, 
- podłoga magazynów utwardzona, pozioma, równa, 
- w odległości min. 1m od urządzeń grzewczych. 
 

5.3. Wykonanie robót 
5.3.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do osadzenia ościeżnic powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, 
zamurowane przebicia i bruzdy. Ościeża powinny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu. Stolarka powinna być dostarczona 
na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Poszczególne elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami 
i folią przed zabrudzeniem. 

5.3.2. Montaż stolarki 
Ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który winien wskazać miejsca ich przymo-
cowania. Styk ościeżnicy z ościeżami należy wypełnić pianką poliuretanową. Skrzydła powinny szczelnie przylegać do oścież-
nicy. W razie konieczności, wykorzystując odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, należy dokonać ich regulacji 
zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę. 

5.3.3. Kontrola jakości Kontrola jakości prac obejmuje 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, 
- sprawdzenie kompletności dokumentów, 
- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć 
- odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na 1m ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na całą 

ościeżnicę, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
- otwarte skrzydła okienne nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać, 
- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami. 
- parapety zewnętrzne muszą mieć spadek „ od okna” i miejsce ich styku z oknem winno zostać uszczelnione silikonem. 
 

5.4. Obmiar robót 
Powierzchnię stolarki oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic - w świetle 
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murów. Ilości robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

5.5. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie zostały spełnione wszystkie wymagania przy odbiorze. Wymagania przy odbiorze 
określa norma PN-88/B-10085 „Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i ba-
dania". Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć. 
 

5.6. Przepisy związane 
Normy 
PN-B-91000:1998Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-B-05000:1996Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1191:2002Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania. 
PN-EN 12208:2001Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12608:2004Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, 
wymagania i metody badań. 
 
 

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, MALARSKIE I TYNKARSKIE 
6.1. Roboty malarskie 

Rodzaj powłoki malarskiej oraz kolorystyka być zgodne z projektem. Prace malarskie można wykonywać na właściwie przygo-
towanym podłożu. Podłoże musi być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta farby. Wszelkie nierówności i ubytki podłoża 
należy wyszpachlować. Badanie i ocenę przygotowania podłoża należy przeprowadzić po jego ostatecznym związaniu. W przy-
padku betonów i tynków jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapew-
nienia prawidłowej przyczepności farby, wilgotność powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie może być 
większa niż 4%. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza i nie wyższej 
niż 22 stopnie C. Przed przystąpieniem do malowania należy zamocować i wbudować wszelkie elementy przeznaczone do 
malowania. Na wszystkich rodzajach podłoży farbę można nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub urządzenia natryskowego. 
Każde podłoże wymaga wykonania warstwy kontaktowej (gruntowania). Można do tego celu użyć rozcieńczonej farby lub goto-
wej emulsji gruntującej. Powłoki malarskie należy nanosić co najmniej w dwóch operacjach, przy czym każda kolejna warstwa 
farby powinna być nanoszona w kierunku prostopadłym do poprzedniej i zawsze po jej wyschnięciu. Badania i ocenę powłok 
malarskich przeprowadza się po 7 dniach od ich wykonania. 

6.2. Odbiór robót 
Odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania, dokładności szczegółów i detali. 
W trakcie odbioru ocenia się: 
- wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania - powłoka powinna być jednolita, bez plam, smug, zacieków i pęcherzy. 

Wszystkie elementy nie objęte malowaniem powinny być wyczyszczone, i umyte. 
- zgodność rodzaju wykonanych powłok z dokumentacją ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.) 
- zgodność kolorystyki powłok z dokumentacją i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.3. Tynki i okładziny ścian 
6.3.1. Wstęp 
6.3.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrz-
nych i wewnętrznych. 

6.3.1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

6.3.1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków ze-
wnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
Tynki cementowo-wapienne Tynki gipsowe 
Okładziny ścian płytkami w pomieszczeniach sanitarnych 

6.3.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

6.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora. 

6.3.2. Materiały 
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003). Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie 
zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
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średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0¬2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziar-
nisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz ce-
ment hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzy-
manego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i za-
nieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
Gips szpachlowy zgodny z normą Gładź gipsowa 
Temperatura podłoża i otoczenia + 5 do + 30 st.C Opakowania i przechowywanie. Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg. 
Warunki transportu i przechowywania 
Produkt przechowywać w zamkniętych workach, na paletach, w suchych pomieszczeniach. Okres przydatności do użycia wy-
nosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymaga-
nia: 
Barwa - wg wzorca producenta Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż gatunek I 80% gatunek II 75% 

6.3.3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

6.3.4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

6.3.5. Wykonanie robót 
6.3.5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

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 wyko-
nywania robót budowlano- montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki ze-
wnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

6.3.6. Przygotowanie podłoży 
Spoiny w murach ceglanych. 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 przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

6.3.7. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany 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 za-
cierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - 
w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrz-
nych o stosunku 1:1:2. 

6.3.8. Kryteria oceny jakości i odbioru 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin, sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i 
materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.3.9. Gładzie gipsowe 
Gładź nakładać na podłoże czyste, równe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz farb olejnych i emulsyjnych. Do pojemnika z wodą 
wsypywać stopniowo gładź, czekając na jej namoknięcie (ok. 3 minut). Gotowe spoiwo rozprowadzać na podłożu metalową 
pacą, silnie dociskając do powierzchni. W razie konieczności tą samą pacą nałożoną warstwę wygładzić. Po całkowitym wy-
schnięciu, ewentualne nierówności można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem ściernym nr 100 -120. 

6.3.10. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego 
podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okła-
dziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany beto-
nowe. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi 
oraz zmyć z kurzu. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Do-
puszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie 
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
Ściany: fartuch z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej o wysokości 160cm i szerokości 120cm. W widocznym obrzeżu 
krawędzi fartucha (boki i góra) należy zastosować listwy aluminiowe w kolorze srebrnym (zabrania się stosowania listew z PVC). 
W pozostałych miejscach należy uzupełnić tynki na przebiciach i zamurowaniach. Malowane dwukrotnie farbą emulsyjną. Osta-
teczny dobór wykończenia posadzek oraz okładzin wraz z kolorystyką należy uzgodnić z Inwestorem lub Projektantem. W miej-
scach mokrych dodatkowo wykonać izolację przeciwwilgociową z folii płynnej na ścianach i posadzkach. 
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6.3.11. Kontrola jakości zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3.12. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest m2. 
6.3.13. Odbiór robót odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygoto-
wane. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

6.3.14. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją tech-
niczną. 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.). 

6.3.15. Niedopuszczalne 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. 

6.3.16. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej. 

6.3.17. Przepisy związane 
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 13139:2003Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
 

 


