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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest remont istniejących pomieszczeń szkoły w ramach zadania 
inwestycyjnego:  
Modernizacja obiektu – adaptacja pomieszczeń na lokal dla Rady Osiedla w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Gliwicach przy ul. Kopernika 63 
 
Adres nieruchomości:  
44-117 Gliwice, ul. Kopernika 63, działka nr 186, id 246601_1.0026.186 
 
Zamawiający: 
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 
Odbiorca: 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63, 44-117 Gliwice 

Podstawa opracowania:  
• Umowa pomiędzy Venit oraz Inwestorem  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 j.t. z późniejszymi 

zmianami). 
• Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. 2015.1422 j.t. z późniejszymi zmianami/. 
• Rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 

dnia 25.04.2012 /Dz.U. 2012.462 z późniejszymi zmianami/ 
• Branżowe normy i przepisy. 
• Założenia i wytyczne przekazane przez Inwestora. 
• Inwentaryzacja wykonana do celów projektowych. 

 

1.1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Projekt przewiduje remont pomieszczeń celem adaptacji ich na potrzeby Rady Osiedla.  
Pomieszczenie nr 14 – pomieszczenie przeznacza się na klub seniora.  
W pomieszczeniu organizowane będą spotkania; max. Ilość osób w pomieszczeniu ok. 20 osób. 
Osoby te nie będą stałymi użytkownikami.  
 
Pomieszczenie nr 15 – pomieszczenie przeznacza się pod magazyn .  
Pomieszczenie nr 16 – pomieszczenie biurowe Rady Osiedla. Ilość osób przebywających w 
pomieszczeniu – do 10 na spotkaniu Rady. Osoby te nie będą stałymi użytkownikami. 
Pomieszczenie 17 – pomieszczenie przeznacza się na toaletę oraz aneks kuchenny. Inwestor 
przewiduje wykonanie jednego sanitariatu.  
 
 

1.2. Ogólny zakres robót 
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
 
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.  
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Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonani i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W 
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.  
 
1. Materiały i urządzenia 
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu 
chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do 
stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania) 
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta 
 
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta 
należy traktować jako przykładowe , ze względu na zasady Prawo Zamówień Publicznych.  
Oznacza to  że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji 
rozwiązania z zachowaniem odpowiednich , równoważnych parametrów technicznych 
z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. 
Pod pojęciem równoważne projektant rozumie: 
zastosowanie tożsamej konstrukcji, wielkości urządzenia, kształtu, wyposażenia, parametrów 
wytrzymałościowych, jakościowych jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, 
jakościowych, barwy, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta 
oraz przeznaczenia. 
 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
 
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/lub 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. 
 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
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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 i urządzeń 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 lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badań lub 
certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę – zgodnie z dokumentacja techniczną.  
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. 
 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające 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. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 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 i urządzeń 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 i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed 
ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
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zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
3. 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, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 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. 
 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
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. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
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. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
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wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów. 
 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
 
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. 
 
5.2. Teren budowy 
Terenem budowy jest przestrzeń niezbędna do wykonania prac budowlanych objętych dokumentacją 
projektową.  
 
5.3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną 
2)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
5.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
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Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem MI. 
 
5.5. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i  
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 
 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
 
5.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
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 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 występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
5.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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. 
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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. 
 
5.8. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
5.8.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład organizacji robót 
 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
 
5.8.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
 
5.8.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
 
5.8.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
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zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 
5.8.5. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
5.9. Dokumenty budowy 
 
5.9.1. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
5.9.2. Inne istotne dokumenty budowy 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych; 
g) Atesty jakościowe wbudowanych elementów; 
h) Dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
i) Opinie ekspertów i konsultantów, 
j) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
5.9.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
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żądanie. 
 
5.9.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane zgodnie z umową. 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
 
5.9.5. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i 
w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu 
realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych 
na ich przeanalizowanie. 
 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować 
w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
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przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań 
z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może 
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
5.9.6. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.9.7. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
5.9.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 
stwierdzonych brakach. 
 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 
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17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 
5.10. Zarządzający realizacją budowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
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usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branżowych. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
 
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. 
 
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 
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umowy. 
 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
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 przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania 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. 

 
8. Odbiory robót  
Zasady odbioru robót określa umowa. 
 
9. Podstawy płatności 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonani i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji 
technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia 
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W 
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie 
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.  
 
10. Przepisy związane 
Wszystkie roboty należy wykonać z obowiązującymi przepisami, normami, normatywami i zasadami 
wiedzy technicznej.  
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót rozbiórkowych  przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego :  
 
Modernizacja obiektu – adaptacja pomieszczeń na lokal dla Rady Osiedla w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Gliwicach przy ul. Kopernika 63 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 
W ramach prac rozbiórkowych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
Demontaż wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji, a w szczególności: 
- rozbiórkę ścian działowych  
- odbicie głuchych tynków ,  
- demontaż okładzin ściennych i posadzkowych, 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejących, 
- rozbiórka istniejących posadzek  
- wykucia otworów pod instalacje nowoprojektowane, 
 
Wszystkie inne niewymienione wyżej elementy, jakie występują przy realizacji prac objętych umową.  
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna , a w szczególności rysunki zmian 
budowlanych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 

 



Modernizacja obiektu – adaptacja pomieszczeń na lokal dla Rady Osiedla w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Gliwicach przy ul. Kopernika 63 
Specyfikacja szczegółowa wykonania i odbioru robót 

 

VENIT Ewa Przybył, Dariusz Zboiński Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 27/4, 44-100 Gliwice 
 Strona 2 z 4 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

a) Harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych 
b) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

 
2. Materiały 
Materiały pochodzące z rozbiórki: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, 
elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywieś na składowiska 
przeznaczone na daną grupę odpadów. Wykonawca w własnym zakresie zapewni miejsce 
składowania materiałów z rozbiórki. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
 
Rodzaje sprzętu używanego do rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu materiałów luzem należy stosować 
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, ładunek winien być zabezpieczony przed spadaniem 
i przesuwaniem. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Odwiezienie drewna, gruzu, szkła, złomu na odpowiednie składowiska.  
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia.  
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Wykonanie prac 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien wygrodzić i osłonić teren robót w sposób umożliwiający 
korzystanie z przestrzenie komunikacji ogólnej osobom postronnym. Wykonawca winien dołożyć 
wszelkich starań w zakresie zachowania czystości przestrzeni komunikacji ogólnej.  
Wszelkie roboty głośne winne być wykonywane po godzinach pracy Urzędu oraz w sposób 
niepowodujący uciążliwości w zakresie zachowania ciągłości pracy pracowników biurowych.  
 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy spełnić następujące warunki: 

a) wyznaczyć zgodnie z przepisami strefy niebezpiecznej dla budynku i ciężkiego sprzętu 
b) wywiesić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujące o robotach 

rozbiórkowych 
c) teren budowy powinien być odłączony w sposób trwały od wszystkich instalacji  
d) na terenie rozbiórki powinno znajdować się wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy (w 

razie wypadku) oraz niezbędny sprzęt p. pożarowy 
e) powinno funkcjonować zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla załogi 
f) załoga powinna być wyposażona we właściwe ubiory robocze: 
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g) hełmy, szelki bezpieczeństwa, właściwe narzędzia i sprzęt ręczny, niezbędny do 
bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej 

h) należy zapoznać pracowników z technologią rozbiórki 
i) zakłada się rozbiórkę dowolnym, dopuszczonym ciężkim i lekkim sprzętem udarowym 

(hydraulicznym i pneumatycznym). 
j) na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

• najbliższej straży pożarnej 
• najbliższego punktu lekarskiego 
• posterunku policji 

k) wszystkie prace należy prowadzić z zasadami i przepisami  
zawartymi w: 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r  w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997,Nr 129, poz. 844 z 
poź. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409            
• z późniejszymi zmianami). 

 
Materiały demontowane powinny zostać złożone w jedno miejsce i przygotowane do wywozu w 
miejsce utylizacji. 

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 
innego.  
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie oraz mechanicznie. Elementy konstrukcyjne rozbierać od 
najwyższego punktu konstrukcji w kolejności zgodnej z oddziaływaniem obciążeń. W przypadku 
natrafienia na elementy nie wskazane w projekcie, takie jak urządzenia techniczne i inne należy 
niezwłocznie zgłosić zarządzającemu realizacją umowy. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, oczyszczenia terenu, oraz 
sprawdzeniu braku zagrożeń na terenie budowy. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
8. Odbiory robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki. 
 
9. Podstawy płatności 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń. 
Rozbiórka elementów.  
Wywóz elementów na odpowiednie składowiska. 
Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji. 
Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu robót. 
Usunięcie ze stanowiska pracy materiałów będących własnością wykonawcy. 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470401
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470401
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Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani 
i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione 
element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej 
pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto 
w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia 
bądź ujęcia elementu w cenie ofertową. 
 
10. Przepisy i dokumenty związane 
 
Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych 
 

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

b) Rozporządzenie MI 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. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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02. ROBOTY TYNKARSKIE, ŚCIANY DZIAŁOWE, ZABUDOWY 
 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót tynkarskich ścianek i zabudów gk przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:  
Modernizacja obiektu – adaptacja pomieszczeń na lokal dla Rady Osiedla w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Gliwicach przy ul. Kopernika 63 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich , montaż ścian działowych  zabudów gk przewidzianych 
w projekcie. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, przygotowaniem podłoża, wykonawstwem i 
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
1.3.1. Nazwy i kody 
 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45451000-3  Dekorowanie 
  
 
1.3.2. Zakres robót 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
-  wykonanie tynków cementowo – wapiennych  
- wykonanie zabudów gipsowo- kartonowych, ścian działowych 
 
Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty tynkarskie , ściany działowe , zabudowy jakie występują 
przy realizacji umowy 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
architektoniczno – budowlanym..  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót tynkarskich , gładzi 
gipsowych , ścian działowych, zabudów wraz z robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 



Modernizacja obiektu – adaptacja pomieszczeń na lokal dla Rady Osiedla w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Gliwicach przy ul. Kopernika 63 
Specyfikacja szczegółowa wykonania i odbioru robót 

 

VENIT Ewa Przybył, Dariusz Zboiński Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 27/4, 44-100 Gliwice 
 Strona 2 z 7 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 

2. Materiały 
 
2.1 Tynki 

 
2.1.1. Woda  
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. 
Do przygotowania zaprawy można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy  
PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa” Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną 
 

2.1.2. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
 

2.1.3. Zaprawy tynkarska cementowo-wapienna 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich 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 tynkarskich cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw tynkarskich cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 

2.1.4. Emulsja do gruntowania i wzmocnienia podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki 
Emulsja powinna być impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmocnienia wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu. Emulsja 
powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja 
najwyższej jakości tworzyw sztucznych. Emulsja winna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego 
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. 
 Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej wody z 
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi gipsowych oraz tynków gipsowych. 
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie 
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 
Parametry techniczne emulsji: 
• Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach 
• Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 
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2.2.  Zabudowa gipsowo – kartonowe 
 
2.3.1. płyty gładkie 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 — wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowy 
Tablica 1 
Lp. 
 

Wymagania 
 

GKB 
zwykła 
 

GKF 
ognioodpo 
rna 

GKBI 
wodoodporna 
 

GK-FI wodo- i 
ognioodporna 
 

01 02 03 04 05 06 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 
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 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >=18±0,5 
szerokość 1 200 (+0; -5,0) 
długość [2000-3000] (+0; -6) 

3. 
 

Wymiary i tolerancje [mm] 
 

prostopad
ł ość 

różnica w długości przekątnych <=5 
 

9,5 <=9,5 - - - 
12,5 <=12,5 11,0- 13,0 <=12,5 11 - 13,0 
15,0 <=15,0 13,5- 16,0 <=15,0 13,5- 15,0 

4. 
 

2 Masa 1 m   płyty o 
grubości [kg] 
 

>=18,0 <=18,0 16,0- 19,0 - - 
5. Wilgotność [%] <=10,0 
6. 
 

Trwałość struktury przy opalaniu 
[min.] 

- 
 

>=20 
 

- 
 

>=20 
 

7. Nasiąkliwość [%] - - <=10 <=10 
napis na 
tylnej 
stronie 
płyty 

data produkcji 
 

kolor 
kartonu 

szary 
jasny 

szary 
jasny 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

8. 
 

Oznakowanie 
 

barwa 
napisu 

niebieska
 

czerwona
 

niebieska 
 

czerwona 
 

 
Tabela 2 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące [N] 
 

Ugięcie [mm] 
 

Grubość 
nominalna płyty 
gipsowej [mm] 
 

Odległość 
podpór 1 [mm] 
 

prostopadle do 
kierunku 
włókien kartonu

równolegle do 
kierunku 
włókien kartonu

prostopadle do 
kierunku 
włókien kartonu

równolegle do 
kierunku 
włókien kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 
>18,0 720 500 - - - 
Do wykonania obudowy dachu od strony wewnętrznej (pomieszczeń) należy zastosować płytę 
kartonowo – gipsową GKF ognioochronne spełniające wymogi EI30 
 

2.2.2. Materiały uzupełniające systemowe 
• profile nośne CD60 
• Profil przyścienny UD27 
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• Wkręty do drewna min 40mm z podkładką okrągłą 
• Wkręty do płyt GK do konstrukcji metalowej, długość wg zaleceń producenta dopasowana do 

zastosowanej płyty 
• Taśma spoinująca (z fizeliny) 
• Taśma spoinująca do kątów rozwartych ( papierowo – stalowa) 
• Łączniki wzdłużne 
• Wieszaki ES 50mm 
• Łączniki poprzeczne jednostronne 
• Narożniki perforowane z aluminium 
• Gips szpachlowy 
• Kołki szybkiego montażu 60X5mm 

 
 

2.3. Kleje, spoiwa 
Do spoinowania płyt gipsowych przy ściankach gk należy stosować systemowe spoiwo zalecane 
przez producenta płyt kartonowo – gipsowych z dodatkiem włókien rozproszonych wg przyjętego 
systemu wg kart technicznych systemu. 
 
2.4. Łączniki 
Do montażu ścianek systemowych z laminatu oraz gk stosować wkręty oraz łączniki systemowe 
zalecane przez producenta przyjętego systemu wg kart technicznych systemu.  
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich, ścianek działowych, obudów pozostawia się do 
uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny być wyposażone w plandeki 
chroniące materiały przed warunkami atmosferycznymi. Składowanie materiału powinno odbywać się 
w zamkniętym pomieszczeniu nienarażonym na działanie warunków atmosferycznych. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Wykonanie tynków 
Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,  

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz gwarancji, że temperatura 

zostanie utrzymana również w czasie wiązania i wysychania tynku gipsowego. 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie, zapewnić odpowiednią wentylację, 
unikać przeciągów szczególnie w czasie pierwszej doby.  
 

Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez wypalenie lampą 
benzynową. Przy wykonaniu tynku gipsowego należy powierzchnię uprzednio zagruntować 
preparatem gruntującym zalecanym przez producenta tynku opisanego w punkcie 2.6. 
całopowierzchniowo 
Środek gruntujący nanieść bez rozcieńczenia na suche podłoże przy pomocy wałka lub pędzla 
malarskiego. Preparat należy nanieść, co najmniej dzień wcześniej przed planowanym tynkowaniem.  
 
Wykonywania tynków cementowo wapiennych 

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 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Tynk kategorii 3 gładź zatarta na ostro 
Tynk kategorii 4 gładź zatarta na gładko 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo 
zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 

 
5.3. Wykonanie ścianek oraz zabudowy GK 

 
Ściany toalet należy wykonać przy użyciu płyt gipsowych GKI wodoodpornych (zielonych). Montaż wg 
przyjętego systemu wg kart technicznych systemu. 
Warunki wykonywania robót: 
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin, ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania prac po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów. 
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
- Okładziny oraz ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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Uwaga: 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie połączeń oraz ewentualne 
pęknięcia spoin płyt GK. 
 
 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z ściankami, obudowami gk 
oraz gładziami, pozostałymi elementami gipsowymi uzgodni z inspektorem nadzoru system.  
Dopuszczalne systemy suchej zabudowy to Regips lub Knauff lub równoważnik. 
 
Przyjęty system winien mieć wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac.  
 
Nie zezwala się stosowania materiałów innych niż przyjęty i zaakceptowany system oraz mięszenie 
systemów 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Kontrola materiałów: 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 
przydatności do użycia.  
 
Zaprawy do wykonywania tynków przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów wyrobów. 
 
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 
 

7.2. Jednostki obmiaru robót 
Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni tynku, zabudowy GK, pozostałych robót   
 
 
8. Odbiory robót  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi nie powinny wynosić 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. 
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych, gipsowych podaje   
PN-70/B10100. 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża itp., 
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– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku, gładzi do podłoża. 

– Spęcznienia oraz pęknięcia 
– Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych, gładzi wynikające z techniki 

wykonania tynku, gładzi (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są 
niedopuszczalne  

 
 
9. Podstawy płatności 
 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą 

Ceny jednostkowe obejmują: 
• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 
• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
• Roboty tynkarskie 
• Roboty związane z wykonaniem gładzi 
• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani 
i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione 
element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie.  
W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, 
np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy 
od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową. 
Umowa na roboty budowlane jest umową ryczałtową. 
 
 
10. Przepisy i dokumenty związane 
 

Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
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-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 
PN - 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie 
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo – kartonowe 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 14195:2005 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemu z płyt Gipsowo – 

kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-90/B-14501 Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 

budowy 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
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03. ROBOTY OKŁADZINOWE, POSADZKARSKIE 
 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji 
robót okładzinowych, posadzkarskich, przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
dotyczących zadania inwestycyjnego:  

Modernizacja obiektu – adaptacja pomieszczeń na lokal dla Rady Osiedla w budynku Szkoły 
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót okładzinowych przewidzianych w projekcie. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
1.3.1 Nazwy i kody 
45000000-7 Roboty budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 
1.3.2. Zakres robót 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót okładzinowych, powłok 
ochronnych: 

- przygotowanie podłoża 
- okładzina z płytek ścian 
- okładzina z płytek posadzek 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty okładzinowe, posadzkarskie oraz przygotowawcze jakie 
występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
architektoniczno-budowlanym  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót okładzinowych oraz 
przygotowania podłoża wraz z robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy 
oraz projektanta. 
 
1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

 

 

http://klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7
http://klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45400000-1
http://klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45400000-1
http://klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45400000-1,45430000-0
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2. Materiały 

Uwaga:  
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu 
chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do 

stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania, referencje dla obiektów zabytkowych) 
• Przedstawione produkty zamienne winny mieć podane wszystkie parametry techniczne 

określone w kartach technicznych przyjętych w projekcie materiałów, poparte badaniami 
zakładów badawczych w celu porównania ( brak możliwości porównania wszystkich 
parametrów dyskwalifikuje materiał zamienny) 

• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru, projektanta oraz konserwatora zabytków 
 

Jeżeli wprowadzenie na wniosek Wykonawcy jakiegokolwiek materiału zamiennego lub zamiennej  
technologii wykonania będzie wpływało na przyjęte rozwiązania projektowe, Wykonawca wykona te 
prace w cenie ofertowej.  

 

 2.1. Płytki ceramiczne  
 
2.1.1. Okładzina ścian 
Płytki ceramiczne wg opisu.  
Płytki winny posiadać aktualne świadectwo ITB oraz atest Państwowego Zakładu Higieny. Na jednej 
płaszczyźnie architektonicznej należy używać płytek z jednej serii produkcyjnej. 
 
2.1.2. Posadzki 
Płytki ceramiczne wg opisu. 
Płytki winny posiadać aktualne świadectwo ITB oraz atest Państwowego Zakładu Higieny. Na jednej 
płaszczyźnie architektonicznej należy używać płytek z jednej serii produkcyjnej. 
 
2.2. Materiały uzupełniające do płytek 
 
2.2.1. Klej do płytek podłogowychi ściennych 
Wysokowartościowy, łatwo urabialny, przeznaczony do układania ceramiki i wyrównywania podłoży 
klej elastyczny. Po stwardnieniu zaprawa winna być odporna na działanie wody, czynników 
atmosferycznych i mrozu. Na bazie cementu, tworzywa sztucznego, dodatki wysokowartościowe, 
poddane obróbce wypełniacza. Klej winien być zgodny z zaleceniami producenta izolacji podpłytowej 
posadzek. 
 
Cechy produktu: wodoodporny, wytrzymały na warunki atmosferyczne, ciepło i niską temperaturę.  
 
DANE TECHNICZNE 
Baza: cement, selekcjonowane , kruszywo, specjalne polimery 
Barwa: szara 
Postać: proszek 
Gęstość nasypowa: ok. 1,22 kg/dm³ 
Proporcje mieszania: konsystencja umożliwiająca wykonywanie okładzin ściennych (gęstoplasyczna) 
– 0,39 litra wody na 1 kg suchej zaprawy (39%) 
konsystencja umożliwiająca wykonywanie okładzin podłogowych 
– 0,44 litra wody na 1 kg suchej zaprawy (44%) 
 
2.2.3. Fuga do płytek  
W wysokim stopniu uszlachetniona tworzywem sztucznym, elastyczna, hydraulicznie wiążąca 
zaprawa do spoin, które podlegają niewielkim naprężeniom i ruchom. materiał stosowany do spoin o 
szerokości od 2 do 20 mm. Rozrobiona wodą zaprawa jest elastyczna i dobrze urabialna. Stwardniała 
masa jest wolna od spękań (rys), odprowadza wodę i jest odporna na ścieranie i działanie wody oraz 
wszystkich innych środków czyszczących. 
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2.3. Grunt, warstwa wyrównawcza 
 
2.3.1. Preparat gruntujący 
gotowa, bezbarwna, niemydlącą się, odporna na działanie zasad i silnie wiążącą zawiesiną na bazie 
tworzywa sztucznego. 
Szczególne właściwości produktu: 
− niewielka masa cząsteczkowa - stąd bardzo dobre wnikanie 
w podłoże 
− nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne) 
− wysycha nie klejąc się 
 
2.3.2. Warstwa wyrównawcza 
 
a) gruntowanie 
Preparat do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe i posadzki. W formie koncentratu do 
rozcieńczania wodą. 
Najważniejsze właściwości produktu 

• do stosowania na różne typy podłoża 
• zwiększa przyczepność zapraw do podłoża 
• poprawia rozlewność zapraw podłogowych 
• zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich związaniem 
• zabezpiecza przed powstawaniem pęcherzy na powierzchni wylewanej warstwy 
• łatwy w stosowaniu 
• po wyschnięciu odporny na alkalia i zawilgocenie 
• paroprzepuszczalny 
• do wnętrz i na zewnątrz 

Zastosowanie produktu 
• Do gruntowania podłoży przed każdym zastosowaniem zapraw podłogowych i posadzek 

weber.floor 
• Na podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe 
• Polecany na trudne podłoża 
• Do szlamowania podłoży przed układaniem podkładów podłogowych 
• Do gruntowania podłoży pod inne podkłady podłogowe 

 
 
b) Wylewka samopoziomująca 
samopoziomująca posadzka 4-15mm cementowa. Do stosowania wewnątrz na podłożach 
betonowych w obiektach użyteczności publicznej. 
 

 3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót okładzinowych pozostawia się do uznania wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Wykonanie robót okładzinowych płytkowanie 
Do wykonania robót należy przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża pod okładziny i kontroli materiałów.  
 
5.2.3. Płytki ceramiczne na posadzce 
Płytki układać na klej metodą zwykłą punkty rozmierzania płytek określono na rysunkach 
wykonawczych.  
Posadzki układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. 
 
Klej przygotować oraz stosować zgodnie z karta katalogową producenta np. Plastikol KM Flex plus lub 
równoważnik 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia poziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Spoiny szerokości 8mm wypełnić fugą. 
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni (na pełne 
podsadzenie). Płytki ułożyć i docisnąć, zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W celu otrzymania 
oczekiwanej szerokości fug należy stosować wkładki dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem 
kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od ułożenia płytek. Zaprawę spoinującą należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbierać z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką przetrzeć prętem płaskim ( fuga płaska).  
 
5.2.4. Płytki ceramiczne ścienne 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt oraz rozplanować sposób układania płytek. Na jednej ścianie płytki 
ścienne powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość 
większe niż połowa płytki. Punkty rozmierzania płytek określona na rysunkach . 
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Przed układaniem płytek na ścianie należy zamontować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do usytuowania łaty użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości drugiego rzędu płytek. 
Płytki powinny być związane z podłożem warstwą kleju na całej swej powierzchni ( pełne 
podsadzenie). Płytki ułożyć i docisnąć, zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
W celu utrzymania oczekiwanej szerokości fug należy stosować wkładki dystansowe (krzyżyki)  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar. Do spoinowania można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Zaprawę spoinującą należy 
dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami  
 
UWAGA: 
Niedopuszczalne jest klejenie płytek na placki. Płytki winna być na całej płaszczyźnie zatopiona w 
kleju.  
 
5.3. Wykonanie robót izolacyjnych 
 
5.3.1. Izolacja podpłytowa ścienna  
Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. Tynki 
zawierające gips, płyty gipsowe itp. należy najpierw zmatowić mechanicznie. Po wyschnięciu warstwy 
gruntującej nanosimy w 2 procesach roboczych płynną folię uszczelniającą .  
 
5.3.2. Izolacja podpłytowa posadzki 

 
Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być powierzchniowo równe i zwarte, pozostałe resztki 
zapraw, zbić. Podłoże powinno byś stabilne i czyste, wolne od mleczka cementowego oraz plam po 
oleju i tłuszczu, powinno być przyczepne. Wytrzymałość na odrywanie winno wynosić, co najmniej 1,5 
MPa.  
 
Izolacja – do komponentu suchego dodać wodę w stosunku 20 kg komponentu oraz wg technologii 
producenta. Do mieszania użyć urządzenie mieszające: wiertarkę z nasadzonym mieszadłem lub 
betoniarką aż do czasu uzyskania jednorodnego, niezawierającego grudek szlamu. Po zmieszaniu 
masa powinna być jednorodna bez widocznych smug. Czas mieszania: 3 minuty. Niewymieszane z 
wodą kawałki proszku nie mogą zostać ponownie użyte do wykonania szlamu.  
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz preparatu izolację nanosimy intensywnie i 
całopowierzchniowo w postaci dwóch warstw. Drugą warstwę nanosimy, gdy pierwsza powłoka już 
związała (przy temperaturze +23°C po 4-8 godzinach) lub następnego dnia. W celu uniknięcia 
powstawania naprężeń w czasie wysychania powłoki nie należy przekraczać normatywnego zużycia 
wynoszącego 1,5 kg/m2 i na jeden proces roboczy. Mikrozaprawy nie należy nakładać na zmrożone 
lub przegrzane podłoże, tj. gdy temperatura podłoża przekracza +30°C. Świeżą powłokę należy przez 
3 dni chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (np. pod wpływem promieni słonecznych lub 
przeciągów powietrza) oraz opadami deszczu (np. stosując przykrycia). Izolacja posiada dobrą 
wytrzymałość po 20 godzinach (przy +23°C i 50% wilgotności względnej 
W narożach posadzki z ścianą oraz miejscach wynikających z przerw technologicznych wykonania 
posadzki betonowej wkleić elastyczną taśmę uszczelniającą  

 
5.4. Wykonanie robót posadzkarskich – wylewka samopoziomująca 
Przygotowanie podłoża - Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. 
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 N/mm2. 
Oczyszczone, suche, naprawione i starannie odkurzone podłoże zagruntować preparatem maxit floor 
4716 lub równoważnik rozcieńczonym wodą i pozostawić do wyschnięcia (3-5 godzin). Warstwa 
gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega 
powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie powtórzyć, 
jeżeli zaprawa będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego gruntowania.  
Przygotowanie wylewki samopoziomującej - Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji 5,0-5,25 l czystej 
wody na 25 kg suchej mieszanki. maxit floor 4610 Duro Top lub równoważnik, zaleca się nakładać 
przy pomocy pomp zapewniających uzyskanie zaprawy o właściwych parametrach. W przypadku 
układania ręcznego do naczynia z dokładnie odmierzoną ilością wody wsypać zaprawę i mieszać 
przez 2-3 min. za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. 
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Odstawić na około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać.  
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15 minut. Parametry zaprawy kontrolować na 
bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozpływności. Nie dodawać więcej wody niż zaleca 
instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest 
„ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.  
 
Wykonanie wylewki samopoziomującej - Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania 
prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. W trakcie prac oraz 3 dni po ich 
zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Unikać 
intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 
95%. W przypadku układania mechanicznego szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 
10-12 m. Duże powierzchnie podzielić na działki robocze. Zaprawę maxit floor 4610 Duro Top lub 
równoważnik wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy wylewać 
tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę wygładzić 
pacą zębatą. Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni działki. Po wstępnym 
związaniu zaprawy, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce 
roboczej. Konsystencja zaprawy umożliwia wykonywanie spadków do 1,5 cm/m. Zaleca się 
wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Nie jest wymagane stosowanie membran 
pielęgnacyjnych. Należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pomp łącznie z wężem za każdym 
razem, gdy przerwa w pompowaniu zaprawy będzie dłuższa niż 10 minut. Świeże zabrudzenia 
zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Wszelkie szczeliny skurczowe, 
dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy.  
 
5.3.3. Kleje 

Do klejenia płytek należy stosować kleje dyspersyjne, przy czym należy przestrzegać zaleceń ich 
producentów.  
Należy zwrócić tu uwagę na fakt, że dobór kleju oraz jego użyta ilość mogą mieć niekorzystny wpływ 
na odporność na wgniecenia elastycznych pokryć podłogowych po ich instalacji. 
W przypadku wszystkich pokryć podłogowych DLW VINYL, właściwe kleje nakłada się za pomocą 
szpachli o ząbkowaniu zalecanym przez producenta kleju. Bezwarunkowo należy uwzględnić 
zalecenia producenta kleju dotyczących przygotowania kleju i klejonych powierzchni należy pamiętać 
o tym, że dobór kleju oraz jego nakładana ilość mogą mieć negatywny wpływ na odporność 
elastycznych pokryć podłogowych na wgniecenia w trakcie eksploatacji 
 
5.3.4 Składowanie, sezonowanie, warunki montażu 
Prawidłowe warunki przechowywania płytek podłogowych pozwolą zapewnić zachowanie ich 
właściwości. Przed przystąpieniem do montażu, płytki należy sezonować w suchym i niezbyt ciepłym 
pomieszczeniu. W przypadku płytek, nie należy układać stosów wyższych niż 8 opakowań płytek 
leżących na sobie. 
Montaż wykładziny przeprowadzać w temperaturze pomieszczenia nie niższej niż +18 °C. 
Temperatura podłoża, która nie powinna być niższa niż +15 °C. Wilgotność względna nie powinna 
przekraczać 65% (optymalnie od 40% do 60%). Takie warunki należy utrzymywać przez 3 dni przed 
rozpoczęciem prac przygotowawczych i przez co najmniej 7 dni po zakończeniu układania płytek. 
 
Nawet w przypadku odpowiednich temperatur, płytki należy sezonować przed przystąpieniem do ich 
układania. Zaleca się również ich rozłożenie, tak, aby mogły one osiągnąć temperaturę podłoża. 
Producent gwarantuje zgodność kolorów płytek z jednej partii produkcyjnej (ten sam numer partii na 
opakowaniach płytek). Niestety nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie różnic w barwie płytek. 
Dlatego, należy zwrócić uwagę, aby w jednym pomieszczeniu układane były płytki z tej samej partii. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrola jakości 
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Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z dokumentacją techniczną i 
zamówieniem. 
Jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i 
dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem 
odniesienia, potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowani w 
budownictwie. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania.  
Nie należy stosować materiałów przeterminowanych.  
 
Powierzchnia posadzki powinna być równa,  pozioma lub ze spadkiem w kierunku kratek ściekowych 
w zależności od pomieszczenia. 
 
Dopuszczenie odchylenia okładziny posadzkowej od płaszczyzny, mierzone 2-metrową łatą w 
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinna być większa niż 2mm na całej długości łaty. 
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość płaszczyzny architektonicznej powinny tworzyć 
linie prostej, winny być gładkie, płaskie nie wyoblone.  
 
Dopuszczenie odchylenia okładziny ściennej od płaszczyzny pionowej nie powinna być większa niż 
2mm na całej wysokości ściany. Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość płaszczyzny 
architektonicznej powinny tworzyć linie prostej, winny być gładkie, płaskie nie wyoblone.  
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość płaszczyzny architektonicznej powinny tworzyć 
linie prostej, winny być gładkie, płaskie nie wyoblone. 
 
Nie można stosować materiałów gatunku drugiego i trzeciego. Należy stosować materiały wyłącznie 
pierwszego.  
 
Badania okładziny należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania oraz okresie schnięcia 
podanym przez producenta kleju oraz fugi. 
Badania okładziny powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie szerokości fug 
– sprawdzenie wypełnienia fug 
– sprawdzenie wytrzymałości na odrywanie 
– sprawdzenie wypełnienia masą klejową 
– sprawdzenie poziomów i pionu 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty okładzinowe należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć okładziny częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2. Jednostki, obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni pokrytej materiałem okładzinowym, powłoki izolacyjnej oraz 
wylewki posadzkowej samopoziomującej 
 
 
8. Odbiory robót  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu poziomu oraz pionu, szerokości fug, wypełnienia fug oraz jakości 
mocowania, równości płaszczyzn, wypełnienia klejowego, docięć, zgodności użytych materiałów z 
wymaganiami projektu oraz starannością, dokładnością wykonania. 
    
9. Podstawy płatności 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą 
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Ceny jednostkowe obejmują: 

• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 
• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
• Roboty okładzinowe 
• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani 
i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione 
element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej 
pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto 
w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia 
bądź ujęcia elementu w cenie ofertową. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji 
lokalnej gdyż inwestor nie przewiduje wprowadzenia prac dodatkowych. Umowa na roboty budowlane 
jest umową ryczałtową. 
 
10. Przepisy i dokumenty związane 
 
PN-EN 438-2:2005  Wysokościśliwe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
termoutwardzalnych (zwane laminatami) 
PN-EN ISO 62:2000  Tworzywa sztuczne. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości 
powierzchni 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiące 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej 
PN-EN ISO 10545-p:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej 
PN-EN ISO 10545-12:3999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenia odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych 
i zapraw do spoinowania 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenia 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
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04. STOLARKA DRZWIOWA 
 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z stolarką drzwiową, przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:  

Modernizacja obiektu – adaptacja pomieszczeń na lokal dla Rady Osiedla w budynku Szkoły 
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż stolarki oraz ślusarki otworowej przewidzianych w projekcie. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
1.3.1 Nazwy i kody 
 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 
1.3.2. Zakres robót 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących elementów: 
- dostawa i montaż drzwi. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
architektoniczno-budowlanym.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót oraz przygotowania 
podłoża wraz z robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy oraz projektanta. 
 
1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
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2. Materiały 

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu 
chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do 
stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania) 
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta 
 
2.1. Drzwi wewnętrzne 
Drzwi wewnętrzne - ościeżnica stalowa ze stali ocynkowanej grub. minimalnej 1,5 mm, malowana 
proszkowo, składana regulowana, montowana na wykończoną ścianę kol. wg opisu. 
 
Skrzydło drzwiowe metalowe kolor wg opisu. 
 
Wymiar drzwi w świetle wewnętrznym ościeżnicy min. 90 x 200cm, drzwi w kabinach sanitarnych min. 
80x200cm.  
W przypadku drzwi podlegających jedynie wymianie w istniejących  otworach drzwiowych, wymiar 
drzwi dopasować do istniejącego otworu przy zachowaniu minimalnych wymiarów w świetle 
ościeżnicy.  
Wszystkie drzwi montować z zachowaniem normatywnej szczeliny wentylacyjnej między skrzydłem 
drzwi a podłogą. Przekrój netto szczeliny winien wynosić min. 80cm2.  
Wszystkie drzwi wykonane z normatywną kratką wentylacyjną. Przekrój netto otworu min. 200cm2.  
Wyposażenie oraz wymiary wg zestawienia stolarki drzwiowej. 
Drzwi winny być wyposażone w samozamykacze ślizgowe – wg zestawienia stolarki. 
 
2.3. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej winien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
Okucia winny odpowiadać wymaganiom PN lub określonymi w świadectwie ITB.  
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.  
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do prac związanych z wykonaniem stolarki i ślusarki pozostawia się do 
uznania wykonawcy. Sprzęt użyty do wykonania prac winien być zgodny z zaleceniami producenta. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
 
4.2.  Transport materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym oraz 
zaleceniami producenta. 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów mogących uszkodzić stolarkę, ślusarkę oraz zestawy szybowe. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Warunki transportu składowania , montażu ściśle wg wskazań producenta stolarki. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Zalecenia ogólne 
Wykonawca powinien dokonać montażu stolarki zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. Przed zamówieniem stolarki oraz ślusarki aluminiowej należy 
sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
wystąpienia wad w wykonani ościeża lub zabrudzeń powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić.  
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu elementów lub zabrudzenia powierzchni 
powierzchnie należy oczyścić i naprawić. 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
Zamocowaną stolarkę zewnętrzną oraz ślusarkę należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Podczas montażu należy stosować następujące elementy kotwiące: 
- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wg wytycznych producenta 
- wszystkie elementy mocujące powinny być ocynkowane ogniowo. Nie dopuszcza się elementów 
mocujących z stali czarnej 
-miejsca oraz sposób mocowania ślusarki aluminiowej fasady uzgodnić z projektantem oraz 
przedstawicielem zamawiającego. 
 
5.4. Osadzenia i uszczelnienia stolarki 
Osadzenie stolarki drzwiowej 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu zgodnie z technologią 
producenta oraz kartą katalogową produktu. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu.  
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnicy w pionie i poziomie.  
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1.   Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w STO „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
• Sprawdzenie materiałów 
• Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
• Sprawdzenie trwałości połączeń 
• Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
• okuć 
• Sprawdzenie wodoszczelności przegród 

 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1.   Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
 
7.2. Jednostki, obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest ilość drzwi. 
 
8.  Odbiory robót  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbioru wbudowania ślusarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów  
Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu 
klamką wykazywać żadnych luzów. 
Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, ślusarkę, 
należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w 
pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika 
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9. Podstawy płatności 
 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 

• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 
• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
• Roboty ślusarskie  
• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
10.Przepisy i dokumenty związane 
 
Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
 
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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05. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 
zadania inwestycyjnego:  

Modernizacja obiektu – adaptacja pomieszczeń na lokal dla Rady Osiedla w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Gliwicach przy ul. Kopernika 63 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót malarskich przewidzianych w projekcie. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót malarskich, 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
1.3.1 Nazwy i kody 
 
45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
 
1.3.2. Zakres robót 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót malarskich: 
- malowanie ścian  
- malowanie sufitów 
 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty malarskie jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
architektoniczno-budowlanym.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót malarskich oraz 
przygotowania podłoża wraz z robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy oraz projektanta. 
 
1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

http://klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7
http://klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7
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2. Materiały 

Uwaga:  
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu 
chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do 
stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania) 
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta 
 

 2.1. Powłoki malarskie 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować produkowane fabrycznie specjalne rozcięczalniki, 
zalecane przez producenta powłok malarskich oraz powłok ochronnych, dostosowane do 
poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 
Farby do malowania ścian i sufitów 
Należy zastosować farbę do stosowania wewnętrznego akrylową 
Stopień połysku – mat 
Ilość warstw malarskich – minimum dwie do uzyskania jednolitej barwy 
Kolor –wg dokumentacji technicznej 
Sposób nanoszenia powłoki malarskiej – wałek lub natrysk 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji 
robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
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stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Wykonanie robót 

 
5.2.1. Powłoki malarskie 
Przygotowanie podłoży 

Powierzchnie tynków należy przetrzeć w celu usunięcia grudek, zapraw, zachlapać i innych 
drobnych defektów. 
Po przetarciu należy powierzchnię tynku odkruszyć, drobne uszkodzenia wypełnić najlepiej zaprawą 
tego samego rodzaju, co zaprawa użyta do wykonania tynku, gładzi. 

 
Gruntowanie. 

- Przy malowaniu farbą starych tynków do gruntowania stosować farbę tego samego rodzaju z jakiej 
ma być wykonana powłoka malarska. Rozcieńczyć w stosunku zalecanym przez producenta lub 
użyć środków gruntujących zalecanych przez producenta farb. 
 

Wykonywania powłok malarskich 
-Farba akrylowa 

Farbę nanosić na powierzchnię ścian oraz sufitów za pomocą wałka sznurkowego w postaci min. 
dwóch warstw do uzyskania jednolitego koloru bez smug i przebarwień. 
 
Nie dopuszcza się do stosowania farb starych, którym minął termin przydatności do stosowania 
Po otwarciu opakowania farbę należy staranie wymieszać ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowego 
mieszadła nie więcej niż 300 obr./min. 
W zależności od metody wykonywania powłoki powinna być odpowiednio dobrana konsystencja. 
Powłokę należy wykonać bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, wałka. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrola jakości 
Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody.  
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Roboty malarskie  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania oraz 
okresie schnięcia podanym przez producenta powłok. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powłok malarskich powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2. Jednostki, obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni malowanej 
 
 
8. Odbiory robót  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą tego 
samego typu lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.  

 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, wałka itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

    
9. Podstawy płatności 
 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 

• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 



Modernizacja obiektu – adaptacja pomieszczeń na lokal dla Rady Osiedla w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Gliwicach przy ul. Kopernika 63 
Specyfikacja szczegółowa wykonania i odbioru robót 
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• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
• Roboty malarskie 
• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 

10.Przepisy i dokumenty związane 
 
Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
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