
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Nazwa zadania: Usunięcie barier architektonicznych w Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym SP ZOZ w Głubczycach 

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 
48-100 Głubczyce ul. Marii Skłodowskiej Curie 26  

Lokalizacja obiektu: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ 
48-100 Głubczyce ul. Marii Skłodowskiej Curie 26   

Kody CPV Nazwy robót budowalnych 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. Wymagania ogólne 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45432210-9 Wykładanie ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrzesień 2017 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 KOD CPV 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Głubczycach. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w 
pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot budowlanych objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w Polskich 
Normach i Przepisach Prawa budowlanego. Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. 
1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 
1.4.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 
1.4.12. dokumentacji po wykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi. 
1.4.14. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 



1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.17. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robot. 
1.4.18. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
1.4.19. książce obmiarów, rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
1.4.20. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 
1.4.21. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
1.4.22. inspektorze nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 
1.4.23. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
1.4.24. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.25. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.26. grupach, klasach, kategoriach robot – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. 
zm.). 
1.4.27. przedmiarze robot – to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.28 ofercie – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną 
ofertę na roboty skierowaną do zamawiającego. 
1.4.29 podwykonawcy – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
1.4.30. protokole odbioru robót - oznacza świadectwo wykonania robót. 
1.4.31 przedstawicielu wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez wykonawcę w umowie lub wyznaczoną w razie 
potrzeby przez wykonawcę. 
1.4.32 ST (specyfikacji technicznej, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót. 
1.4.33 sprzęcie wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 
ukończenia robót oraz usunięcia wszelkich wad. 
1.4.34. sprzęcie zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez zamawiającego do 
użytku wykonawcy przy realizacji robót jak podano w specyfikacji. 
1.4.35. stronie - oznacza zamawiającego lub wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
1.4.36. umowa – oznacza akt umowny, warunki szczególne umowy, warunki ogólne umowy, ofertę wykonawcy wraz z 
załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, rysunki, wykazy, i inne 
dokumenty (jeśli są) wskazane w akcie umowy.  
1.4.37. wykonawcy – oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w akcie umowy oraz prawnych następców tej osoby.  
1.4.38. zadaniu budowlanym - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  
1.4.39 zamawiającym – oznacza osobę, wymienioną jako zamawiający w akcie umowy oraz prawnych następców tej osoby. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Zgodność robot z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
wykonawcy. Organizator przetargu zakłada, że wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego 
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej 
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i 
przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym wykonawca jest zobowiązany wykonać własne 
założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać 
zmienione leży to w gestii wykonawcy i ani organizator przetargu ani zamawiający nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca 
zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem 
wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę. Wykonawca może pozyskać 
dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację oferty w drodze zapytań do zamawiającego lub organizatora przetargu o 
doprecyzowanie informacji lub uzupełnienie dokumentacji przetargowej. 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy inwestorowi w ustalonym w umowie terminie oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków 
na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robót). 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy inwestor 
przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robot. Fakt przystąpienia i prowadzenie robót wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
W związku z charakterem robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszelkie elementy obiektu 
niepodlegające remontowi, mogące ulec uszkodzeniu podczas wykonywania prac określonych niniejszą ST. Za 
powstałe szkody wynikające z niezabezpieczenia obiektu odpowiada wykonawca i zobowiązany jest on do 
bezwzględnej naprawy wynikłych szkód na własny koszt. 
1.5.4 Zaplecze budowy  
Będzie organizowane na terenie należącym do inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane wykonawcy w 
momencie przekazania terenu budowy.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

b) miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają wykonawcę. 

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają 
wykonawcę. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 



Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte 
do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 
dla otoczenia za zgodą inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli 
w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródeł zamawiania lub pozyskiwania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robot. Materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 



Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione 
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 
sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z umową oraz poleceniami 
inspektora nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy urządzenia i materiały oraz 
dokumenty wyspecyfikowane w umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne 
do wykonania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
punktów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez wykonawcę na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy, oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie 
będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy 
i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez wykonawcę i uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego jako obszary robocze. Podczas realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy 
wyosiowaniu robót. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawcę nie później niż w 
terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie 
ponosił wykonawca. 
5.2. Szczegółowy harmonogram realizacji robót 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia zamawiającemu szczegółowy harmonogram 
realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z harmonogramem wykonywanie poszczególnych elementów 
robót. 
5.3. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do 
inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia 
inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie wykonawca. W przypadku 
opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo 
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt wykonawcy. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli 
robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do 
wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą 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. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora 
nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane 
będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane zamawiającemu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 
wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie 
wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez wykonawcę, inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie wykonawca. 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane inspektorowi na każde żądanie. 



6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym inwestora i wykonawcę w okresie trwania budowy. 
Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem wykonawcy oraz inspektora. Propozycje, uwagi i 
wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione inspektorowi do akceptacji. Decyzje inspektora 
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje inspektora i wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
6.7.2. Księga obmiaru robót 
Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Służy jako narzędzie pomocne i niezbędne do weryfikacji prac wykonawcy oraz 
dokonania odbioru częściowego. 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę będą 
stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane na życzenie inwestora. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru 
wpisywane będą do księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń inspektora dostarczonych 
wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora: 

 odbiorowi robót zanikających, 
 odbiorowi częściowemu elementów robót – podstawa do wykonania płatności częściowych, 
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
także inspektora. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje inspektor. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Osiągnięcie gotowości do 
odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże 
inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru 
inwestor powiadomi pisemnie wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 



Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z 
realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Odbiór ostateczny kończy się wydaniem 
świadectwa przyjęcia. 
8.5. Gwarancje i rękojmie 
Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi do 
przeprowadzania przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca 
dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez zamawiającego, usuwania w uzgodnionym z 
zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub 
dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robót, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez 
zamawiającego. Właściwa eksploatacja to każde działanie zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego 
urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia wydania świadectwa przyjęcia. Warunki dotyczące odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi i gwarancji określono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych. 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

 obmiar robót (jeśli jest wymagany), 
 wyniki pomiarów kontrolnych, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
 sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
 protokoły prób i badań, 
 protokoły odbioru robót zanikających, 
 rozliczenie z demontażu, 
 inne dokumenty wymagane przez inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i 
zgłoszone pismem przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta wykonawcy zawierająca cenę na wykonanie robót. Cena uwzględnia 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i przedmiarze robót. Cena oferty 
obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i zgodnej z 
obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Podstawą do obliczenia ceny oferty jest przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.  
Cena jednostkowa w kosztorysie ofertowym musi obejmować  w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 



 roboty geologiczne, 
 koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 
 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i 
wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne wykonawcy, ubezpieczenia, itp., 

 koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 
 zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu umowy w całym okresie jego realizacji, 

łącznie z okresem gwarancyjnym, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony (odebrany) przez inspektora, protokół 
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o wykonane elementy robót w danej branży. Podstawą płatności 
jest ilość faktycznie wykonanych robót przez wykonawcę zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Szczegóły rozliczenia 
wykonawcy z inwestorem regulują zapisy umowy. 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i szczególnych umowy z inwestorem ponosi 
wykonawca. 
9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST obejmuje wszystkie 
warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002r. Nr 108, poz. 953). 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

KOD CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z pracami 
rozbiórkowymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Głubczycach. 
1.2. Zakres stosowania ST 



Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. Przewiduje się całość prac objętych 
dokumentacją projektową przy wykonaniu rozbiórek i późniejszego wywozu gruzu po zakończeniu prac. W ramach niniejszej 
ST należy wykonać następujące prace: 

 demontaż stolarki drzwiowej, 
 rozbiórka fragmentów ścian ceglanych i z bloczków PGS, 
 rozbiórka okładziny ściennej z płytek ceramicznych, 
 skucie tynków ościeżnic drzwiowych,  
 demontaż metalowych narożników ochronnych stopni schodowych,  
 demontaż armatury sanitarnej, 
 wywóz i utylizacja gruzu, 
 wszelkie inne niewymienione roboty rozbiórkowe niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej inwestycji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 5.1. specyfikacji technicznej. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, bezwzględnie stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, kaski, okulary i rękawice ochronne. Przed 
przystąpieniem do prac pracownicy powinni być zaznajomieni z rodzajem i zakresem robót oraz przeszkoleni w zakresie 
prowadzenia robót rozbiórkowych. Materiały rozbiórkowe należy na bieżąco usuwać z terenu budowy. Pracownicy powinni 
być przeszkoleni w zakresie udzielenia pierwszej pomocy i odpowiedniego postępowania w razie wypadku. Na terenie 
rozbiórki powinna być ogólnie dostępna, wyposażona apteczka. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie 
wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. Załadunek, 
transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót 
rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 5 specyfikacji technicznej. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót należy powiadomić użytkowników posesji o 
przystąpieniu do rozbiórki, z poinstruowaniem ich o zachowaniu szczególnej ostrożności na terenach przyległych do placu 
rozbiórki. Teren rozbiórki wygrodzić. Rozbiórkę należy prowadzić ręcznie lub przy pomocy elektronarzędzi. 



W związku z charakterem prowadzonych robót wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszelkie elementy 
obiektu niepodlegające remontowi, mogące ulec uszkodzeniu podczas wykonywania prac określonych niniejszą ST. 
Za powstałe szkody wynikające z niezabezpieczenia obiektu odpowiada wykonawca i zobowiązany jest on do 
bezwzględnej naprawy wynikłych szkód na własny koszt. 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 
 zabezpieczyć wszelkie otwory w ścianach, które zagrażają bezpieczeństwu. 

5.2. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach 
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i 
osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, 
które wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu z inwestorem.  
5.3. Roboty rozbiórkowe – wymagania ogólne 
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie założeń określonych w 
dokumentacji projektowej - przedmiar dla niniejszej inwestycji. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy 
powiadomić zarządcę budynku, a teren objęty rozbiórkami należy zabezpieczyć i ogrodzić, w celu niedopuszczenia osób 
nieupoważnionych w obręb zagrożenia. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na 
stanowiskach roboczych. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, 
rozbiórkowych. Elementy z rozbieranego budynku należy sukcesywnie wywozić z terenu placu rozbiórki. 
5.4. Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i sposobie ich zagospodarowania 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi pracami – w tym także 
odpadów porozbiórkowych – jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca 
w zakresie budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług. Jeśli wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu 
prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach. 
Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczególnych 
elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych powstaną odpady zakwalifikowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 
do grupy 17. „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając 
glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)": 
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17 02 03 - Tworzywa sztuczne  
17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz  
17 04 05 - Żelazo i stal  
17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. 
W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako 
surowce wtórne – np. metal, szkło. Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy 
przekazać je uprawnionemu podmiotowi, który podda je procesowi recyklingu. Materiały, które nie mogą być wykorzystane 
jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci – wskazane przez firmę zatrudnioną do 
wywozu odpadów. Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp. Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie (młoty, kilofy, 
młoty udarowe) a tam gdzie to jest możliwe mechanicznie z bezwzględnym przestrzeganiem przepisów BHP wraz z 
wykonaniem stosownych zabezpieczeń. Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robót 
rozbiórkowych zobowiązany jest przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania nimi. 
5.5. Przepisy BHP podczas prowadzenia robót rozbiórkowych  
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych bezwzględnie należy przestrzegać szczegółowych przepisów BHP określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 



1972 r.). Ponadto obowiązują wszystkie ogólne przepisy BHP dotyczące wykonywania robót budowlanych, ochrony osobistej 
pracowników, sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i urządzeń oraz zagospodarowania placu budowy. Przed 
przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą 
powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
5.6. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca w pobliżu 
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 
uznanych w momencie odbioru robót. 
5.7. Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Materiały, które nie mogą być 
wykorzystane jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci – wskazane przez firmę 
zatrudnioną do wywozu odpadów. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 
Należy przewidzieć transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem 
w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Elementy nadające się do odzysku w ramach 
inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz dokumentacji projektowej. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji. 
Jednostkami obmiaru są: 

 dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m2], 
 dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie 
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Opłatę pobiera się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie 
niezbędnych czynników produkcji tj.: 

 wykonanie w/w czynności, 
 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, 
 uporządkowania placu budowy, 
 wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 

 Ustawa o odpadach. 
 Umowa, warunki umowy. 



 Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 
TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE 

KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, w postaci 
tynków - gładzi, które zostaną zrealizowane w ramach prac remontowych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym budynku 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, 
włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków i 
okładzin ścian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszego zadania remontowego, w ramach 
którego należy wykonać następujące tynki i okładziny: 

 Tynki uzupełniające po rozbiórce okładzin ceramicznych 
 Gładź szpachlową - dla ościeży drzwiowych i w miejscach wymagających naprawy zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5 specyfikacji technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej.  
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) - piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5mm, 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. 



2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw 
o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg wymagań  PN-90/B-14501. Marka i skład 
zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.2.4. Gładź szpachlowa - pozwala na uzyskanie gładkiej i trwałej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powłok 
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podłoże pod tapetowanie. Gładź nadaje się jako tzw. warstwa podkładowa, pod 
gładź finiszową. Można ją wykorzystywać do mocowania listew narożnych. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży 
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynków cementowych, cementowo-wapiennych. Może być stosowana na 
podłoża betonowe. Większość gładzi może być aplikowana maszynowo przy użyciu odpowiednich agregatów. Materiału nie 
należy stosować na podłoża drewnopochodne, metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o 
wysokiej wilgotności. 
2.2.5. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe – wg systemodawcy) - narożniki ochronne – elementy z włókna 
szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 
krawędzi (narożników budynku, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 ST.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Dozwolone jest 
stosowanie agregatów tynkarskich oraz drobnego sprzętu budowlanego.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Liczba środków 
transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca 
stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. 
Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników 
taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków 
bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, 
taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę wykonania powinny 
odpowiadać normie PN-70/B-101000. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża 
następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz 
zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć 
wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, 
dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, 
jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, wolne od 
wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie 
wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić 
pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 



Podłoże, na które będzie nanoszona zaprawa wyrównująca musi być odpowiednio przygotowane, mocne, nośne, bez 
pęknięć, czyste i wolne od oleju, tłuszczu, kurzu oraz farb i pozostałości klejów. Zaprawę można nanosić na wilgotne 
powierzchnie, ale należy pamiętać że na powierzchniach o zmniejszonej chłonności wydłuży się nieznacznie czas jego 
utwardzania. Silnie chłonne podłoże (cegła, gazobeton itp.) należy przed aplikacją zwilżyć wodą (szczególnie przed aplikacją 
warstw o małej grubości), w taki sposób aby po jej wchłonięciu pozostało ono matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna być 
stosowana bezpośrednio na podłoża zawierające gips, należy je zawsze zagruntować. Podłoża takie powinny cechować się 
przy tym jednorodnością i odpowiednią nośnością.   
5.3. Gładź gipsowa 
Gładź może być stosowana na podłoża nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów, słabych tynków oraz substancji 
zmniejszających przyczepność takich jak: 

 tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność< 4%), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, 
wilgotność< 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym, 

 podłoża gipsowe o wilgotności poniżej 1% – najpierw zagruntowane, 
 płyty gipsowo - włóknowe i gipsowo - kartonowe mocowane według zaleceń producentów płyt – najpierw 

zagruntowane, 
 powłoki malarskie – mocne, o dobrej przyczepności.  

Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Dotyczy to też wszelkich substancji 
antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków 
gazobetonowych i silikatowych, zaleca się zagruntować i odczekać do wyschnięcia około 2 godziny. Prace należy 
wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszą się 
do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub 
wolniejsze wiązanie materiału. 
5.4. Gładź szpachlowa 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, 
aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać około 5 minut i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba można 
zwiększyć dodatek wody o około 3% na opakowanie i zamieszać ponownie. W przypadku szpachlowania większych 
powierzchni materiał można nakładać poprzez kilkakrotne nakładanie cieńszej warstwy lub poprzez nałożenie jednorazowo 
grubszej warstwy. Po nałożeniu materiał należy przegładzić szeroką pacą ze stali nierdzewnej i pozostawić do wyschnięcia. 
Po wstępnym stwardnieniu materiału, powierzchnia nadaje się do szlifowania przy użyciu papieru ściernego lub siatki do 
szlifowania oraz za pomocą szlifierki mechanicznej tzw. żyrafy. W przypadku większych nierówności materiał należy 
ponownie aplikować warstwami o niewielkiej grubości, o ile zajdzie taka potrzeba – wielokrotnie (po całkowitym wyschnięciu 
warstwy wcześniejszej). Zaleca się kładzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 5mm, nie stosować w warstwach poniżej 
1m. Wyschniętą warstwę należy przeszlifować, odpylić następnie zagruntować i pomalować. 
5.5. Cementowa zaprawa wyrównująca 
Zaprawę należy wymieszać z czystą, zimną wodą, aż do uzyskania jednolitej masy pozbawionej  grudek. Do mieszania 
wskazane jest użycie mechanicznego mieszadła wolnoobrotowego. Przygotowaną w ten sposób zaprawę należy 
wykorzystać w ciągu 2 godzin. Aby zapewnić odpowiednie przyleganie zaprawy do podłoża, należy je wstępnie 
przeszpachlować, a następnie od razu nanieść warstwę właściwą, w celu uzyskania odpowiedniej grubości warstwę 
wyrównania (max. 50mm). Zaprawę można nanosić maszyną tynkarską, przez narzucanie kielnią murarską lub 
szpachlowanie gładką stalową pacą, mocno naciskając w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności do podłoża. Nie 
przerabiać zaprawy wyrównującej w temperaturach poniżej +5°C. W normalnych warunkach (temperatura +23°C i 
wilgotność powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie o grubości 1 cm) można przystąpić do układania płytek 
ceramicznych. Należy zwrócić uwagę na to, aby podłoże było wystarczająco suche przed rozpoczęciem montażu okładzin 
wrażliwych na wilgoć. Podany czas może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. 
Przy silnych upałach, suchym wietrze lub bezpośrednim działaniu promieni słonecznych, należy chronić naniesioną warstwę 
zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w zależności od panujących warunków należy zwilżać jej 
powierzchnię przy użyciu wody i/lub przykryć folią. Świeżo wykonaną warstwę wyrównującą należy chronić przed deszczem i 
mrozem. 
5.6. Tynk mineralny 
Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem gruntującym. Całą zawartość opakowania wsypywać do 
odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy 
bez grudek. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. 
Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej należy nadać mu jednorodną fakturę. Tynk zacierany packą 
uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie skrapiać tynku wodą. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 
zachowując jednakowe dozowanie wody. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny, np: Wagner PC 15, 



wielkość dyszy Ø 6 mm. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W 
innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 ST. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do robót 
tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 
wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
6.4. Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

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

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką obmiarową 
jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m2]. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w 
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się 
powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni 
mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
 poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.). 
Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków, pleśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze 
wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku i innych okładzin obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 wykonanie okładzin, 
 wykonanie tynków, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami 
zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
Umowa z Inwestorem.  
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 
STOLARKA DRZWIOWA 

KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu stolarki i ślusarki drzwiowej, które zostaną wykonane w ramach prac remontowych w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 
1.3.1. Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił. 
1.3.2. Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych zestawionych 
razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników. 
1.3.3. Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości. 



1.3.4. Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach 
przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż nowej stolarki i 
ślusarki drzwiowej. Zastosowaniu podlegają tylko i wyłącznie wyroby odpowiadające wymaganiom norm, dokumentacji 
projektowej i posiadające niezbędne aprobaty techniczne.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 ogólnej ST. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej. Zestawienie ilościowe oraz dane charakterystyczne stolarki drzwiowej - zgodnie przedmiarem robót. 
Wymagany standard montowanych drzwi do pomieszczeń według dokumentacji projektowej.  
3. SPRZĘT 
Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej i ST.   
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  części „Wymagania ogólne” pkt 4 ogólnej ST. 
4.2. Transport materiałów  
Drzwi powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny być opakowane pojedynczo lub 
na paletach w kompletnym zestawie elementów składowych, z dołączoną instrukcją montażu i wbudowania. Opakowania 
powinny zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane 
i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy drzwi powinna być dołączona informacja 
zawierająca co najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki 
certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności – dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, znak 
budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). Transport materiałów musi 
odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone 
dowolnym środkiem transportu. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wykonawca robót objętych 
niniejszą ST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt 5 ogólnej ST. 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną w 
dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania otworów pod 
ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad 
w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, aby 
zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi 
należy sprawdzić poziom posadzki w strefie obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia 
posadzki należy zachować odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm).  



5.3. Montaż stolarki drzwiowej 
Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu 
powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

 na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące  w odległości nie 
większej niż 200 mm od naroża, 

 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
 dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 

odkształceń podczas zamykania, 
 na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 
mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy 
długości przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
5.4. Montaż ślusarki 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrządzać 
szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 
metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną 
lub instrukcją zaakceptowaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do 
scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w 
elementach w trakcie montażu jest niedopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. Montaż 
powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno 
być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia 
montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. Długości śrub 
powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, 
przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w 
gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do łączenia 
elementów metalowych z konstrukcją budynku stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków 
rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 

 otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
 z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
 wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, 
 przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
 kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  

W przypadku kotew wklejanych: 
 otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
 kotwę posmarować klejem, 
 wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
 po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu wyrobów 

metalowych. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe wkręcane (stalowe 
tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami 
szczegółowymi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.2. Kontrola jakości wyrobów 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W celu oceny jakości 
stolarki budowlanej należy sprawdzić: zgodność wymiarów, jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, prawidłowość 
wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. W celu 
oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: zgodność wymiarów, stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości 
i spoziomowania, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł 
oraz funkcjonowania okuć, wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 
dokumentacją techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 



7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami 
obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: [m2] – montowanych drzwi. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8. 
Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają jakość dostarczonej stolarki i ślusarki oraz poprawność wykonania montażu. W wyniku 
odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót i dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie 
czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i 
dokumentacją projektową. 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: zgodność wykonania elementów i ich składowych z 
dokumentacją techniczną, wymiary gotowego elementu i jego kształt, prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość 
i rozmieszczenie śrub), średnice otworów, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
rodzaj zastosowanych materiałów, zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
zgodność wbudowanego elementu z projektem, jakość wykonania, odchyłki wymiarów, prawidłowość działania, 
prostokątność skrzydeł, płaskość skrzydeł, izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności 
akustycznej, odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością ogniową łącznie z 
dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych badań). W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy 
protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania będzie negatywny, zakres prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać 
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor 

wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót, 
 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i ponownie je 

wykonać. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 w części „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
Cena jednostkowa montażu 1 m2 drzwi obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  montaż drzwi, uporządkowanie miejsca wykonywania robót, usunięcie pozostałości, 
resztek i odpadów materiałów, likwidacje stanowiska roboczego, utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze 
wskazaniami ich producentów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 
OKŁADZINY PODŁÓG I ŚCIAN 

KOD CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
KOD CPV 45432210-9 Wykładanie ścian  

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem pokrycia podłóg i ścian, które zostaną wykonane w ramach prac remontowych w Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi normami PN i 
przepisami Prawa budowlanego oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 gładzi pod wykładziny, 
 posadzek z wykładzin elastycznych,   
 pokrycia ścian wykładzinami elastycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, SST i 
poleceniami przedstawiciela zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
2.2.1 Gładź szpachlowa – przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych oraz cementowych i napraw powierzchni ścian i 
sufitów. Wykonywanie gładzi, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli 
nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem 
antykorozyjnym. 
2.2.2. Zaprawa samopoziomująca - stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 
MPa, kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 
2.2.3. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki - emulsja jest 
impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych 
podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, 
cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna być stosowana przed wykonaniem tynku, posadzki, podkładu 
podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Parametry techniczne emulsji: użytkowanie powierzchni po 24 godzinach, gęstość 
emulsji 1,0 g/cm3. 
2.2.4. Kleje do wykładzin – stosować kleje do wykładzin systemowe, bądź zalecane przez producenta wykładziny.   
2.2.5. Wykładzina PCV posadzkowa - heterogeniczna o gr. 2,1 mm, klasie 34/43, gr.-T, z wywinięciem na ściany na wys. 
10 cm, przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu i w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia. Powinna zawierać 
dodatek biostatów nadających jej odporność na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów). Kolory zastosowanej 
wykładziny do ustalenia z zamawiającym. 
Parametry wykładziny posadzkowej 
Dane techniczne Norma Wykładzina 



Typ wykładziny EN 649 Heterogeniczna wykładzina podłogowa z 
winylu 

Kierunkowość wzoru  Wzór bezkierunkowy; możliwość układania w 
każdym kierunku, jednolite cokoły, tożsama z 
istniejącą 

Zabezpieczenie powierzchni  Fabrycznie 
Grubość całkowita EN 428 2,1 mm 
Grubość warstwy użytkowej  EN 429 0,7 mm 
Całkowita masa powierzchniowa  EN 430 Ok. 2225 g/m² 
Ścieralność (ubytek grubości) EN 660-2; EN 660-1 Grupa T 
Odporność na bakterie i grzyby EN ISO 846-A/C TAK –nie sprzyja rozwojowi bakterii, wysoce 

odporna na grzyby 
Stabilność wymiarów  EN 434 ≤  0.4 % 
Wgniecenia resztkowe  EN 433 ≤  0,1 mm 
Klasa ogniotrwałości  EN 13501-1 Bfl  S1 
Absorpcja akustyczna  ISO 717/2 8 Db 
Trwałość kolorów  EN ISO 105-B02 Minimum 6 
Odporność chemiczna  EN 423 Dobra odporność 
Właściwości elektrostatyczne (napięcie 
indukowane) 

EN 1815 ≤ 2 kV 
Wykładzina antystatyczna 

Przewodzenie ciepła EN 12524 0,02 W/m.K/ 
Właściwości antypoślizgowe DIN 51130 

EN 14041 
R9 
DS. 

Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 Odporna 
Odporność na nacisk punktowy EN 424 Odporna 
Klasyfikacja użytkowa  EN 685 komercyjna/ 

przemysłowa 
34-43 

Zastosowanie  Do wszelkich pomieszczeń  o dużym 
natężeniu ruchu w tym obiektach służby 
zdrowia 

2.2.6. Wykładzina ścienna PCV - homogeniczna o gr. 1,0 mm. Przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności 
publicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Zawierająca dodatek biostatów nadających jej 
odporność na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów). Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia z zamawiającym 
Parametry wykładziny ściennej nie gorsze niż:  

Dane techniczne Norma Wykładzina 
Typ wykładziny  Homogeniczna wykładzina ścienna z winylu 
Grubość całkowita EN 428 1,00 mm 
Grubość warstwy użytkowej  EN 429 1,00 mm 
Całkowita masa powierzchniowa  EN 430 Ok. 1750 g/m² 
Zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom EN ISO 846 TAK –nie sprzyja rozmnażaniu bakterii, 

wysoce odporna na grzyby 
Stabilność wymiarów  EN 434  < 0.40 mm; 
Klasa ogniotrwałości  EN 13501-1  B s2, d0 , 
Odporność barwy na światło  EN ISO 105-B02 Minimum 6 
Odporność chemiczna  EN 423 Dobra odporność 

Zastosowanie  Do wszelkich pomieszczeń w tym obiektach 
służby zdrowia 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 



Należy stosować typowy sprzęt do wykonania gładzi i układania wykładzin. Wszystkie narzędzia ręczne i mechaniczne winny 
być sprawne technicznie. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5 
5.2. Wykonanie gładzi szpachlowej dwuwarstwowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych czynności 
używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować 
podłoże. Starą farbę bez względu na jej rodzaj należy usunąć do struktury surowego tynku. Podłoże kruche, pylące, bardzo 
chłonne należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te 
wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować 
wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru 
ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle 
akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienką warstwą o grubości ok. 1 mm. Masę stosować przy 
temperaturze podłoża minimum +5°C. Podczas wykonywania gładzi zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą 
nierdzewnej pacy na grubość od 0 do 3 mm, silnie dociskając do podłoża. Na ścianę nakłada się masę pasami w kierunku od 
podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufit pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia 
ciągnąć pacę w kierunku do siebie. Powstałe niedokładności ponownie zaszpachlować i po wyschnięciu przeszlifować. 
Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i 
przewietrzenie pomieszczeń. Przed przystąpieniem do wykonywania powłoki malarskiej należy zastosować odpowiedni 
środek gruntujący. 
5. 3. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być:  

 wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
 suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 

2,5 %,  
 bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej,  
 gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą 

masy wyrównawczej,  
 równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm 

na odcinku 2 m, 
 czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik  itp.). 

Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z 
zamówieniem, czy towar jest nie uszkodzony i pochodzi z jednej partii. Wykładzinę  należy układać w pomieszczeniach, w 
których panują następujące warunki:  

 temperatura otoczenia 17 – 25 C, 
 temperatura podłoża 15 – 22 C, 
 względna wilgotność powietrza max 75%. 

Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują warunki 
opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Nie należy instalować wykładzin 
na następujących istniejących pokryciach podłogowych: wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny 
gumowe. 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję kolorystyczną, którą chcemy 
wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są 
zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach jednostkowych. Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 
1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii 
wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega 
na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej 



wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża za 
pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą 
należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym o 
ciężarze ok. 50 - 70 kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą 
szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. Podczas montażu należy zachować 
dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. Arkusze 
wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą użytkową w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach na 
sąsiadujących ze sobą krawędziach, należy układać naprzemiennie tak, aby fabryczne  prawe brzegi sąsiadowały z 
prawymi, a lewe z lewymi.  
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami lub płytkami wykładzin zostały 
pospawane na gorąco sznurem spawalniczym. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia 
wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach 
wskutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub 
automatycznej frezarki, a następnie w powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy o średnicy 4 mm. Po 
wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć tak, aby tworzył z wykładziną 
jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy  w dwóch etapach: 

 wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą 
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią 
wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły. 

 właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów 
wykładziny – ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.  

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy odpowiednio wykończyć 
ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 

 wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do wykonania cokołów na 
ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w przypadku instalacji wykładziny w pomieszczeniach 
mokrych lub o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a 
krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy 
narożnej. 

 Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do wykładziny przy pomocy kleju kontaktowego nanosząc klej na 
obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku układania listew 70 mm przy prostej ścianie nie jest konieczne 
klejenie ich części pionowej, ponieważ listwy mają tendencję do samoczynnego rozprostowywania się i część 
pionowa  samoczynnie dociska się do ściany. 

5.4. Wykonanie okładziny ścian z wykładziny PCV  
Ściana, na której będzie montowana okładzina musi być: 

 równa – ściana oraz wszystkie narożniki badane łatą o długości 2 m nie powinny wykazywać prześwitów większych 
niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2, na całej długości łaty, 

 pionowa - odchyłka ściany oraz narożników od pionu nie może być większa niż 2 mm na całej wysokości, 
 gładka – stopień gładkości podłoża powinien być maksymalnie duży. Na powierzchni nie mogą występować żadne 

zgrubienia, a cała powierzchnia powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej. Przed zastosowaniem 
masy wyrównawczej większe nierówności należy wypełnić zaprawami szpachlowymi na bazie cementu. Zaprawy 
wykonane na bazie gipsu mają zbyt małą wytrzymałość do tego zastosowania. Faktura ściany powinna by jednolita 
na całej powierzchni bez występowania miejsc bardziej wygładzonych lub bardziej chropowatych. Miejsca różniące 
się stopniem gładkości należy skorygować przez szlifowanie lub szpachlowanie,  

 wytrzymała – ściana powinna być odpowiednio mocna, bez spękań, łuszczenia się tynku i odprysków, 
 sucha – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego nie może przekraczać 2,5% CM a podłoża 

gipsowego – 0,5%. Wilgotność podkładu musi być zbadana przed przystąpieniem do montażu okładziny. Jedyną 
miarodajną metodą pomiaru wilgotności jest metoda typu CM oraz metoda suszarkowa; inne metody, np. pomiar 
przewodności elektrycznej w zależności od wilgotności podkładu mogą stanowić jedynie metodę pomocniczą, 

 czysta – podłoże powinno być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia oleiste lub pochodzące ze 
smarów należy oczyścić przez zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie detergentami. 

W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana okładzina ścienna, nie należy wykonywać żadnych prac dodatkowych 
mogących spowodować wzrost wilgotności powietrza lub też zawilgocenie ścian. Okładzinę należy układać w 
pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

 temperatura otoczenia 17 - 25 °C, 
 temperatura ściany 15 - 22 °C, 
 względna wilgotność powietrza max. 75%. 

W okresie obniżonych temperatur montaż powinien być prowadzony przy zastosowaniu przenośnych urządzeń grzewczych, 
zapewniających utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach, zarówno w czasie wykonywania robót, jak i w 
okresie wiązania kleju. Wszystkie materiały (okładzina, listwy, klej) powinny pozostawać przez 24 godziny w pomieszczeniu, 



w którym panują warunki opisane powyżej. Okładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu rozprostowania i dokładnego 
dopasowania do podłoża. Okładzina ścienna może być układana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed przystąpieniem do 
klejenia, na przygotowanej ścianie należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym 
projektem kolorystycznym. Linię poziomą, ustalając wysokość panelu podstawowego należy wyznaczyć, uwzględniając 
wysokość cokołu z wykładziny (w przypadku spawania sznurem). 
Montaż polega na przyklejeniu arkuszy całą powierzchnią do wcześniej przygotowanej ściany. Do klejenia okładziny do 
ściany należy stosować kleje akrylowe o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, a do przyklejania naroży i listew 
montażowych należy stosować kleje kontaktowe. Klej akrylowy nanosi się na powierzchnię ściany, natomiast klej kontaktowy 
należy nanieść na obie klejone części, tzn. na ściany i okładziny lub listwy. Po rozprowadzeniu kleju konieczne jest 
odczekanie, aż klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany „otwartym czasem schnięcia” jest zależny od 
warunków otoczenia i rodzaju stosowanego kleju. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą, należy nasunąć przygotowane 
arkusze, dopasowując je dokładnie do wyznaczonych linii. Należy uważać, aby okładzina nie poskręcała się, a pod 
wykładziną nie pozostały pęcherze powietrza. Następnie docisnąć okładzinę do ściany. Należy zwrócić uwagę, aby nie 
uszkodzić okładziny. W przypadku montażu okładziny na bardzo chłonnym podłożu należy najpierw zagruntować 
powierzchnię ściany. Jeżeli wykonujemy montaż w poziomie, należy zwinąć tak ilość okładziny, aby wykonać pomieszczenie 
z jednego arkusza. Narożnik zewnętrzny oraz narożnik wewnętrzny zaleca się zrealizować przez wykonanie z jednego 
arkusza okładziny. W przypadku, gdy narożnik nie zachowuje pionu, należy okleić go okładziną, a połączenie umożliwiające 
zniwelowanie odchyłki od pionu wykonać na ścianie w odległości min. 20 cm od narożnika. Zalecenia dodatkowe: 

 w przypadku przewidywanych połączeń poziomych arkuszy okładziny za pomocą spawania na gorąco, przed 
zamontowaniem okładziny w narożniku wewnętrznym należy wkleić listwę narożną, aby pod okładziną uzyskać 
wyoblenie, ułatwiające  spawanie, 

 w celu ułatwienia dopasowania okładziny do narożnika zewnętrznego należy spodnią jej część przefrezować 
frezarką ręczną w miejscu zgięcia. 

Do przyklejania naroży i listew montażowych należy stosować kleje kontaktowe. Klej kontaktowy należy nanieść na obie 
klejone części. 
Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na pionowe połączenia okładziny  w narożnikach pomieszczeń. 
Szczelne połączenie pionowe arkuszy okładziny wykonać za pomocą spawania na gorąco. Zakończenie okładziny, 
występujące przy wykańczaniu górnym arkusza lub przy otworze drzwiowym można wykonać za pomocą dobranego 
kolorystycznie szczeliwa  silikonowego. Szczelne połączenie między okładziną a wykładziną podłogową możemy 
zrealizować poprzez wykonanie zakładu - wówczas arkusz okładziny zachodzi na cokół wykładzinowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.2. Kontrola jakości wyrobów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do 
robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle 
ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg 
stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej . 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, ST i wymaganiami przedstawiciela zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, wykonana okładzina lub wykładzina nie powinna być odebrana. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor 

wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 



 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki - badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych - badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew przyściennych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność będzie realizowana na warunkach zawartych w umowie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13329+A1:2008 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych 
termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
Umowa, warunki umowy. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 
ROBOTY MALARSKIE 

 KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich wraz z 
zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych w trakcie realizacji remontu, które zostaną wykonane w ramach prac 
remontowych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Głubczycach.  
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 
Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być 
wykonana powłoka malarska.  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca o 
właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych 
wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 



1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych 
powłok malarskich.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Organizator przetargu zakłada, że wykonawca jest profesjonalną, 
wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez 
przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się 
zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym wykonawca 
będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe 
lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii wykonawcy i ani organizator przetargu ani inwestor nie są za to 
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł 
przygotować ofertę. Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak, aby móc przedłożyć łączną cenę i 
zmodyfikowaną ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z inwestorem. Wymagane 
jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Bezwzględnie należy chronić farby przez działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed mrozem! 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Rozcieńczalniki - w zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb lateksowych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem 
ich stosowania. 
2.2.3. Farby budowlane gotowe - farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W ramach niniejszego remontu należy wykonać roboty malarskie 
przy użyciu następujących farb lateksowych atestowanych dla obiektów służby zdrowia. 
2.2.4. Środki gruntujące i impregnaty - należy stosować preparaty gruntujące zalecane przez producentów konkretnych 
produktów: farb, tynków.  
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 ogólnej specyfikacji techniczne. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonywania robot należy stosować: 

 pędzle i wałki, 
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
 natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 
 drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczbę środków transportu należy dostosować tak, by zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 



4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Bezwzględnie chronić przed mrozem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu 
surowego. Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
 w temperaturze poniżej +5 °C z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 

poniżej 0°C, 
 w temperaturze powyżej 25 °C z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20 °C 

(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. Mokre lub niewłaściwie przygotowane 
podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia następnych warstw. Farb nie 
stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. Przed malowaniem należy wyczyścić ściany, a także uzupełnić 
ewentualne ubytki. 

5.4. Przygotowanie materiałów 
Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy ustawić 
odpowiednią ilość dozowanej wody, w celu zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu 
zachowania spójności barwy na całej powierzchni, do materiału w intensywnych odcieniach, z reguły dodaje się mniejszą 
ilość wody. Nadmierne rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia jego właściwości (barwa, krycie) oraz utrudnia 
aplikację. 

5.5. Wykonanie robót 
Roboty malarskie, gruntujące i impregnacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w pkt 5.3. Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, impregnatów i 
gruntów zawierającą informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać 
pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie 
z zapisami w kartach technicznych producentów). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. 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 malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2.2. Roboty malarskie - badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania i tak dla 
farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się 
przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny 
obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 



 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
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 
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 ST. Jednostką 
obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją 
techniczną. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
8.2. Odbiór podłoży 
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 do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed  gruntowaniem oczyścić. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
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 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 odporności powłoki na zarysowanie. 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. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. Opłatę 
pobiera się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników 
produkcji tj.: wykonanie w/w czynności, zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska, uporządkowania placu budowy, wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania prac w 
zakresie niniejszej ST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – 
Klasyfikacja. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 
INSTALACJE SANITARNE WYMAGANIA OGÓLNE 

 KOD CPV 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot sanitarnych 
wodnokanalizacyjnych, które zostaną wykonane w ramach prac remontowych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym budynku 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe ST 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót: 

 demontaż istniejących umywalek wraz z osprzętem, 
 demontaż baterii umywalkowych ściennych, 
 przerobienie dopływowych podejść pod baterię z czujnikiem ruchu,  
 montaż nowych umywalek i baterii stojących.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
2.2.1. Instalacja wody – przed wykonaniem przeróbek podejść dopływowych należy sprawdzić rodzaj użytego materiału, z 
którego wykonana jest istniejąca instalacja. Podejścia dopływowe winny być wykonane z materiału tożsamego. Instalacja 
wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych, wg. PN-80/H-74200 o połączeniach gwintowanych, średnicy Dn= 15, 20 
mm bądź rury z polietylenu, typu PE-Xa łączone systemowymi złączkami zaciskowymi o średnicach zewnętrznych 20 mm i 
17 mm. Podejścia w instalacji wody zostaną zainstalowane z zaworkami odcinającymi.  
2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej – rury i elementy połączeniowe kanalizacyjne kielichowe PVC koloru siwego, rury 
łączyć na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta, zakres średnic od dn 50 do dn 110, klasa N, do prowadzenia 
po ścianach i w bruzdach wewnątrz budynku. 
2.2.3. Umywalki – ceramiczne, białe, rozmiar 55x55 przystosowane dla osób niepełnosprawnych (bez barier) z przelewem i 
otworem na baterię stojąca. 
2.2.4. Syfony umywalkowe – typ gruszkowy, metalowy chromowany, 
2.2.5. Baterie umywalkowe – stojące, uruchamiane na podczerwień, z mieszaczem i czujnikiem temperatury.    
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 



4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną i wytycznymi producentów poszczególnych 
urządzeń. Sposób wykonania prac nie może spowodować uszkodzenia, obniżenia żywotności lub jakości w stosunku do 
Dokumentacji Ofertowej lub ST montowanych materiałów i urządzeń.  
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

 odkucie istniejących instalacji, 
 demontaż zbędnych odcinków instalacji, 
 wytyczenie tras prowadzenia przewodów, 
 zamontowanie wsporników pod urządzenia i przewody, 
 wykonanie bruzd, 
 przycięcie rur i oczyszczenie. 

5.2. Prace montażowe 
5.2.1. Instalacja wodociągowa - podejścia wody zimnej i ciepłej wykonać od istniejących pionów wodociągowych (woda 
zimna i ciepła) z rur stalowych ocynkowanych lub PE wg. PN-80/H-74200 o połączeniach gwintowanych. Dla przyborów 
czerpalnych przewiduje się armaturę czerpalną stojącą, doprowadzenie wody zimnej i ciepłej od dołu przewodami 
elastycznymi, na zasilaniu zaworki kątowe DN15mm. 
5.2.2. Instalacja kanalizacji 
W instalacji kanalizacji sanitarnej wykonanie podejść do nowej armatury z rur PCV. Wszystkie podejścia do urządzeń 
sanitarnych w miarę możliwości należy zamontować w bruzdach ściennych. Odpływy kanalizacji sanitarnej należy włączyć w 
już istniejącą instalację kanalizacyjną. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości wykonania instalacji 
Kontrolę wykonuje się przez: 

 sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji, 
 sprawdzenie zgodności zamontowanych urządzeń z projektem, 
 sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi, 
 sprawdzenie kwalifikacji monterów, 
 sprawdzenie szczelności instalacji, 
 sprawdzenie usunięcia wszystkich wad. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można 
stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót, opracowanego na bazie katalogów nakładów rzeczowych KNR, 
KNNR, KSNR z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez przedstawiciela zamawiającego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiory częściowe 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 
wykonanie bruzd, przebić. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół. 
Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać odrębnie dla tego 
fragmentu. 



8.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami 
technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania podłączeń, 
 sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających, 
 sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, 
 sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów, 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego, 
 badanie szczelności całej instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność będzie realizowana na warunkach zawartych w umowie.         
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody 
wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
Umowa, warunki umowy. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 


