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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00 
Kod CPV 45000000-7 

WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy elementów budynku świetlicy wiejskiej w 
Babicach nr 109, 48-120 Baborów, działka ewid. Nr 377/3.  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczna (ST) jako cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecania robót opisanych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót 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 robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle 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. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
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połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na  przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeni, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. 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 robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. 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, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 
montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralna całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego 
za określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania,  przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służąca 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. 
1.4.27. 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 ocena 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwa 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych specyfikacjach szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – 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.U. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżące kontrole jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

5 
Przebudowa elementów  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice 109, 48-120 Baborów 

 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określoną w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
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. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa komplety ST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana uproszczona dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
− dostarczoną przez Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja i ST 
Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją i ST. Wielkości określone w 
dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przdziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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 budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące 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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
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wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
Używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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 robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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 do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. Pozostałe 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 niezbadane 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 swoja 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 lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót 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. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
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Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
5.1.1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
5.1.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. 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 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 Wykonawcze do badane 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
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SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 
2) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3) Polską Norma lub 
4) aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty, są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  załącznika i opatrzone data i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się do nich. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
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stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji j i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacja i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, 
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. Protokoły odbiorów częściowych, 
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5. Recepty i ustalenia technologiczne, 
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 
ryczałtowe robót będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z pózn. zm.). 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
pózn. zm.). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pózn. zm.). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780). 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa1989-1990. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-01 
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

Kod CPV 45261000-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy elementów budynku świetlicy wiejskiej w 
Babicach nr 109, 48-120 Baborów, działka ewidencyjna. Nr 377/3. 
1.2. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.) 
1.3. Zakres robót objętych przez Specyfikację: 

 Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,  

 Zabezpieczenie dróg, wejść, i przejść dla pieszych - użytkowników i innych osób 
poprzez montaż zadaszeń, wykonanie zastaw i siatek zabezpieczających przed 
upadkiem i spadającymi przedmiotami,  

 Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników,  

 Zapewnienie wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, 
łączność),  

 Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 

  Urządzenie składowisk placu budowy w tym zabezpieczenie materiałów 
niebezpiecznych.  

 Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  

 Zapewnienie środków ochrony ppoż. i doraźnej pomocy medycznej,  

 Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją 
przeprowadzanych prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do 
gruntu materiałów niebezpiecznych,   

 Montaż rusztowań ramowych, 

 Zapewnienia środków bezpieczeństwa robót na wysokości, 

 Zabezpieczenia odgromowe i uziemiające rusztowań. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót oraz Specyfikacją ST-00 "Wymagania ogólne". Określenia dotyczące rusztowań 
wg norm: PN-M-47900-1:1996, PN-M-47900-2:1996, Pn-M-479000-3: 1996 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania Ogólne" 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” Inwestor nie narzuca rozwiązań materiałowych w tym 
zakresie prac. Można stosować wszelkie materiały dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji stosować następujący 
sprawny technicznie sprzęt: 
– wyciągarki, 
– wyciągi słupowe, 
– wyciągi masztowe, 
– drabinowe wyciągi pochyłe, 
– dźwigi budowlane, 
– elektronarzędzia ręczne, 
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– rusztowania ramowe wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi 
bezpieczeństwo pracy na wysokościach.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
Sposoby transportu wg PN-M-47000-2: 1996 "Pakowanie, przechowywanie i transport 
rusztowań”. Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów 
rusztowań może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Pomosty, podkłady, deski 
krawężnikowe, drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju. Pozostałe warunki transportu 
zgodnie z ST -00 Wymagania ogólne. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne 
Wymagania dotyczące obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu ich kotwienia reguluje 
norma PN-M-47900-2: 19996 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości montażu rusztowań wg PN-M-47900-3. Badania obejmują: 

 części rusztowań,  

 zmontowane rusztowania w całości. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest: 

m2 - metr kwadratowy rusztowań, siatek, folii. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na: sprawdzeniu stanu podłoża, 
sprawdzeniu posadowienia rusztowania, sprawdzeniu siatek konstrukcji rusztowania, 
sprawdzeniu  stężeń i zakotwień, sprawdzeniu zabezpieczeń, określenie odchyłek od pionu,     
sprawdzenie urządzeń piorunochronnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy, a także ustawienie i demontaż oraz czas 
pracy rusztowań, nie podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w cenę 
umowną. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.). 

– Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
lub odpowiednimi krajów UE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.  

– PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenie, podział i główne 
Parametry.  

– PN-M-47900-2 Rusztowania metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.  
– PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe. Rusztowania ramowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST -02 STOLARKA OKIENNA 
KOD CPV 45421000-4 

 
1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząc wykonania i odbioru 
stolarki okiennej oraz jej montaż, w zakresie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Babicach nr 
109, 48-120 Baborów, działka ewidencyjna. Nr 377/3. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 
1.4. obejmujących montaż okien PCV szklonych szkłem zespolonym wg zestawień stolarki. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową przekazaną przez Inwestora. 
specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych 
prac zasadniczych: 
1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz poleceniami nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 
przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
2. MATERIAŁY. 

2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2 Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1 Stolarka okienna 
Okna typowe, w profilach PCV, pięciokomorowe, białe od wewnątrz i od zewnątrz, z okuciami 
obwiedniowymi (w klasie SIEGENIA, VBH, MACO lub ROTO). Szyby zespolone wg zestawienia 
stolarki. 
2.2.2. Kotwy elastyczne do montażu zestawów stolarki 
2.2.3. Pianka poliuretanowa do uszczelnień 
2.2.4. Silikon do uszczelnień 
2.2.5. Szpachlówki zewnętrzne i wewnętrzne 
2.2.6. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej  
2.2.7. Parapety wewnętrzne z PCV białe 
2.3. Deklaracja zgodności  
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości wyrobów. Zaświadczenie to powinno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane 
składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 
badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- drobny sprzęt pomocniczy do montażu stolarki i ślusarki 
4.TRANSPORT. 

4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przywozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez nadzór. 
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Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji stolarki, należy sprawdzić na budowie 
wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem powinno 
być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3 cm w kierunku poziomym i 
10 cm w kierunku pionowym ( ze względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne niezgodności 
wymiarów ościeży, zwłaszcza otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki należy 
zgłosić nadzorowi przed prefabrykacją wyrobów. W takim przypadku nadzór  
wraz z projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w 
wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. Stolarkę, jako gotowy wyrób (ze szkleniem, 
okuciami, wyposażeniem itp.) należy przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczać w 
sposób czytelny, dla prawidłowego montażu. Wyroby otwierane powinny być tak wykonane, aby 
gwarantowały otwarcie do kąta 90” nawet po otynkowaniu węgarków. Okucia, zamki, klamki itp. 
Przygotowuje się odrębnie. Elementy mobilne ( rozwierne lub uchylno-rozwierne) powinny być 
zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. 
Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy 
owinąć folią ochronną. 

5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1. Montaż stolarki okiennej 
Okna należy ustawić na podkładach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory 
(ościeża), ustawić w pionie i poziomie ( w trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne 
odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. Zamocowania 
ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne. 
Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
stabilność i trwałość. Wykuwając parapety wewnętrzne drewniane należy przestrzegać 
następującej zasady: parapety osadzane w filarkach międzyokiennych szer. 25cm i mniejszych: 
wykuć z jednej strony bruzdę, zarobić zaprawą cementową M-80 i po jej stwardnieniu (3 dni) 
przystąpić do wykuwania parapetu z drugiej strony węgarka. W trakcie kucia i obruzdowania 
okien należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie przed spadaniem materiałów 
rozbiórkowych. Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania  
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać 
nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu, dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie powinno odbywać się do wewnątrz 
pomieszczeń. Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką 
poliuretanową, a styk ościeżnicy z parapetem uszczelnić materiałem trwale elastycznym, o 
dobrej przyczepności do podłoża, odpornym na działanie czynników atmosferycznych i 
temperatury. Okna  po ostatecznym osadzeniu- należy wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt i 
zamknąć.Parapety zewnętrzne winny mieć spad około 3% 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez nadzór na bieżąco w 
miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST oraz odpowiednimi przepisami BHP i PPOŻ. 
W szczególności obejmują: 

– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
– ocenę estetyki robót 
– przestrzeganie odpowiednich przepisów wykonawstwa robót oraz BHP i PPOŻ 
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
Metr – parapet 
Metr kwadratowy – w przypadku montażu stolarki okiennej 
Metr sześcienny- gruz 
8.ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w 1.3 pkt. 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez  
producentów 
- Świadectwa dopuszczenia materiałów wydane przez Instytut Techniki  
Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje 
- Warunki techniczne wykonywania robót budowlano- montażowych 
- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją 
biologiczną środkami chemicznymi” 
- Polskie Normy, w tym: 
- PN- B- 91000: 1996- Stolarka Budowlana Okna i Drzwi Terminologia 
- PN- 88/B- I0085- Stolarka Budowlana Okna i Drzwi wymagania i badania 
- PN- 90/B- 92210- Elementy i Segmenty Ścienne Aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
szklone. Ogólne wymagania i badania 
- PN- EN 117: 2002U- Metody Badań Okien- badania mechaniczne 
- PN- EN 13115: 2002U- Okna- klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne 
- PN-EN 12210: 2001- Okna i drzwi- odporność na obciążenie wiatrem- klasyfikacja 
- PN-EN 12211: 2001- Okna i drzwi- odporność na obciążenie wiatrem- metoda badania 
- PN- EN 12212: 2002- Okna i drzwi- odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 
badania 
- PN- EN 12207: 2001- Okna i drzwi- przepuszczalność powietrza- klasyfikacja 
- PN- EN 1026: 2001 – Okna i drzwi- przepuszczalność powietrza- metoda badania 
- PN-EN 12208: 2001- Okna i drzwi- wodoszczelność- klasyfikacja 
- PN- EN 1027: 2001- Okna i drzwi- wodoszczelność- metoda badania 
- PN- 90/B- 91002- Okna i drzwi balkonowe zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie 
- PN- B- 05000: 1996- Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN- EN 949: 2000- Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczenie odporności 
drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
- PN- EN 13124- 1: 2002U- Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania 
- PN- EN 13123- 1:20021- Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i 
klasyfikacja 
- PN- EN 1523: 2000- Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Metody badań 
- PN- EN 1522: 2000- Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Wymagania i klasyfikacja 
- PN- EN 12046- 2:2001- Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi 
- PN-EN  ISO 10077- 1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła cz.I : Metoda uproszczona 
- PN-EN ISO 12567 – 1:2002U- Właściwości cieplne okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej- cz.I: Kompletne okna i drzwi 
- PN-B- 14423: 1998- Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 
łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST -03 TYNK RENOWACYJNY Z POWŁOKĄ MALARSKĄ  
45410000 tynkowanie 

45453100 roboty renowacyjne 
45442100 roboty malarskie 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie przebudowy elementów budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Babice, działka ewid nr 377/3, dotyczące wykonania i odbioru tynków renowacyjnych wewnętrznych 
i zewnętrznych w technologii tradycyjnej oraz malowanie farbą fasadową, silikatową. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór: 
-  wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
-  wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących w szczególności 

właściwości materiałów, 
-  wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych 
pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji robót których przedmiotem w całości lub części jest tynków renowacyjnych i malowania 
fasad. 
Oznacza to, że osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wykorzystać niniejsze 
opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Tynki renowacyjne (zwane również tynkami komorowymi), których dotyczy specyfikacja, stanowią 
warstwę ochronną, wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole, kształtują również formę 
architektoniczną tynkowanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie. Producent 
zaleca je do prowadzenia robót remontowych zawilgoconych i zasolonych murów oraz sklepień 
szczególnie w obiektach zabytkowych. 
Jeżeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestało spełniać swoje zadanie, to 
wilgoć znajdująca się w otoczeniu może bez przeszkód wniknąć do elementów budowli. Wraz z 
wodą przedostają się do murów roztwory chlorków, siarczanów i azotanów, które następnie 
transportowane są kapilarnie do wyższych partii obiektu. Przy dłuższym okresie zawilgocenia, braku 
zdecydowanej reakcji użytkownika może dojść do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach 
pojawią się zawilgocenia, przebarwienia powłok malarskich, złuszczenia tynków, wykwity soli. 
Kryształki soli powstające wewnątrz materiału budowlanego wielokrotnie zwiększają objętość 
powodując niszczenie tynków i murów. Proces ten może powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole 
higroskopijnie chłoną wilgoć z powietrza. Zjawisko niszczenia tynków i murów zewnętrznych może 
ulec spotęgowaniu w okresie zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej 
izolacji poziomej oraz pionowej przerwie napływ wilgoci w głąb murów. W miarę upływu czasu mury 
będą wysychać, zgromadzona w nich wilgoć będzie odparowywać. Na powierzchniach ścian będą 
natomiast krystalizować szkodliwe sole budowlane niszcząc cegły w murze oraz tynki. 
W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być również porażone biologicznie przez mchy, 
porosty, glony, bakterie oraz grzyby pleśniowe. 
Prace renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, które będą 
magazynować krystalizujące sole oraz umożliwią stopniowe wysychania zawilgoconym murom i 
zlikwidują skażenia biologiczne. 
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, 
rodzaj za prawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-EN 998-
1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska . Przy 
wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-65/B-
10100. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
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-  roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 

-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kon-

troluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

-  ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 

-  podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie dana 
operacja, 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 

2.1. Renowacyjny tynk nawierzchniowy  
Gotowa zaprawa tynkarska na bazie wapna trasowego posiadająca dużą porowatość, dzięki czemu 
magazynuje szkodliwe sole budowlane. Tynk jest hydrofobowy, dyfuzyjny, odporny na działanie na 
działanie siarczanów. Odznacza się dużą przyczepnością do podłoża, szybo wchłania wilgoć z 
podłoża przez co przyspiesza osuszanie muru. 
Można ją nakładać ręcznego lub maszynowo, jest łatwa w obróbce 

.Parametry techniczne: 
klasa zaprawy:  
deklaracja zgodności:  
Uziarnienie: 
Czas zużycia: 
Temperatura zużycia:  
dyfuzja parowa:  
porowatość: zużycie wody:  
wydajność:  
magazynowanie:  
forma dostawy: 
 kolor: 
 

 
R CS II wg PN-EN 998-1 07030522  
0 -1,2 mm  
ok. 2-3 godz. 
+ 5 °C do + 30 °C 
M < 12 
> 40 % 
ok. 7 l wody na 30 kg suchej zaprawy  
ok. 30 l na 30 kg 

w suchym miejscu,12 miesięcy od daty produkcji  

worki 30 kg  

szary, biały 
 

Renowacyjny tynk nawierzchniowy spełnia wymagania PN-EN 998-1/2003 
 
2.2. Renowacyjny tynk wyrównawczy (podkładowy)  

Tynk podkładowy na bazie wapna trasowego przeznaczony jest do wykonywania tynków 
podkładowych o dużej porowatości na zawilgoconych oraz zasolonych podłożach i wyrównywania 
nierówności podłoża przed układaniem tynku renowacyjnego nawierzchniowego a także do 
spoinowania zasolonych murów z kamienia oraz z cegły przed układaniem tynku renowacyjnego. 
Dzięki swym właściwościom szczególnie nadaje się do stosowania podczas renowacji obiektów 
zabytkowych. Można stosować go wewnątrz oraz na zewnątrz budynków 
 
Dane techniczne: 

klasa zaprawy:  
deklaracja zgodności  
Uziarnienie: 
Czas zużycia:  
Temperatura użycia:  
dyfuzyjność:  
Porowatość: 
Zużycie wody:  
Wydajność:  
Magazynowanie:  
Kolor: 

 

 
R CS II wg PN-EN 998-1 
07030523 
0-1,5 mm 
ok. 2 - 3 godz. 
+5 C do + 30 C 
M < 15 
> 45% obj. 
ok. 10 l wody na 30 kg 
ok. 1kg/m2/1mm grubości warstwy 
w suchym miejscu,12 miesięcy od daty  
szary 

 

 
Renowacyjny tynk podkładowy spełnia wymagania PN-EN 998-1/2003 
 
2.3. Renowacyjna warstwa sczepna  
sporządzona na bazie cementu trasowego zaprawa do wykonywania obrzutki (warstwy  
sczepnej). Zwiększa wytrzymałość podłoża i przyczepność tynku renowacyjnego, wyrównuje  
chłonność podłoża, jest odporna na działanie siarczanów, dyfuzyjna, 
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Nadaje się do aplikacji ręcznej i maszynowej 
Dane techniczne: 
klasa zaprawy 
deklaracja zgodności 
wytrzymałość na ściskanie 
uziarnienie: 
czas użycia: 
temp. użycia: 
zużycie wody: 
wydajność: 
zużycie: 
magazynowanie:  
forma dostawy:  
kolor: 

 

 
GP CS IV zgodnie z PN-EN 998-1 
07030524 
> 10 N/mm2 
0 -0,4 mm 
2 godz. 
+ 5 °C do + 30 °C 
ok. 6,5 l wody na 40 kg 
ok. 24 l na 40 kg 
w zależności od zastosowania 
w suchym miejscu,12 miesięcy od daty produkcji 
worek 40kg 
szary 

 

Renowacyjna warstwa sczepna spełnia wymagania PN-EN 998-1/2003 

2.4. Szpachla na bazie wapna trasowego  

Cienkowarstwowa zaprawa szpachlowa to szpachlówka renowacyjna na bazie wapna trasowego 

przeznaczona do filcowania i wygładzania tynków. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do 

szpachlowania tynków renowacyjnych oraz jako naprawcza zaprawa szpachlowa na starych, spękanych 

podłożach, także do wyrównywania i szpachlowania tynków mineralnych przed nałożeniem powłok 

malarskich  
Dane techniczne: 
klasa zaprawy:  
deklaracja zgodności: 
Wytrzymałość na ściskanie  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ^ 
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym 
 

 
GP CS II wg PN-EN 998-1 08100543 
 >2,5 N/mm

2
 

> 2,5 N/mm2 
8  
0,40 kg/(m2-min

0
'
5
) 

 

2.1. Głęboko penetrujący preparat gruntujący 

Preparat gruntujący głęboko penetrująya, wodna dyspersja gruntująca na bazie szkła wodnego 
potasowego, do zwiększenia przyczepności i wzmacniania powierzchni starych, kredujących tynków i 
farb mineralnych i silkatowych - pod kolejne roboty wykończeniowe. 
Do stosowania od wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Stosowana jest jako: 

grunt na mocno nasiąkliwe podłoża mineralne jako grunt na podłoża zwietrzałe, osypujące się do 
rozcieńczania farb i tynków na bazie potasowego szkła wodnego do wzmacniania i zwiększania 
przyczepności podłoży mineralnych do wewnątrz i na zewnątrz budynków 

Dane techniczne: 
Spoiwo:  
Ciężar właściwy: 
Kolor:  
Temperatura użycia:  
Zużycie:  
 
Magazynowanie:  
data przydatności 
 Opakowanie: 

 
szkło wodne potasowe i spoiwo wspomagające  
ok. 1,05 do 1,10 kg/l  
bezbarwny 
+ 5C do + 30C  
ok. 250 ml/m2 (2:1rozcieńczone wodą) w zależności od stopnia 
nasiąkliwościpodłoża oraz struktury - faktury podłoża  
w chłodnym pomieszczeniu o temp. dodatniej w oryginalnym opakowaniu;
 12 miesięcy 
pojemniki 10 l i 25 l 
 

 
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza 

2.5. Silikatowa farba fasadowa  

Silikatowa farba, to dyfuzyjna, matowa farba fasadowa na bazie szkła wodnego potasowego. 
Zalecana jest do malowania fasad remontowanych obiektów zabytkowych oraz elewacji posiada 
zastępujące właściwości; gotowa do użytku otwarta na dyfuzję, odporna na wpływ niekorzystnych 
warunków atmosferycznych odporna na promieniowanie UV odporna na agresją mikrobiologiczną 
biała lub barwiona : według wzornika kolorów kolekcja A do nanoszenia ręcznego i natryskiem łatwa 
w obróbce o dużym stopniu krycia 
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Dane techniczne: 

Spoiwo 

Gęstość 

Klasa odporności na ulewny deszcz 

Klasa odporności na wpływy atmosferyczne: 

współczynnik nasiąkliwości: 

grubość warstwy powietrza względem 

dyfuzji pary 

kolor: 

czas schnięcia:  

Temperatura stosowania:  

zużycie: 

przechowywanie: 

 

 

Szkło wodne potasowe 

ok. 1,50 do 1,55kg/l 

III, wysoka odporność na ulewne deszcze wg DIN 4108 

wg VOB/C oraz DIN 18363 

W24 < 0,10 kg / (m2h0,s) wg PN-EN 1062-3 

SDH2O < 0, 10m (0 - 0,14 m = klasa 2) wg EN ISO 7783-2  

 

biały lub wg wzornika  

ok. 24 godz. 

+5C do +25C 

w zależności od nasiąkliwości i faktury podłoża ok. 0,3 - 0,4 l/m2 

w fabrycznym opakowaniu w chłodnym miejscu zabezpieczonym 

przed mrozem.12 miesięcy; data przydatności podana na 

opakowaniu pojemnik 15 l 

 

 

2.6. Woda 

Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy „PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej ". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 

wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. Warunki przyjęcia na budowę materiałów tynkarskich 

2.7. Warunki przyjęcia materiałów 

Materiały do robót tynkarskich i malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają 

następujące warunki 

- są zgodne z wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

- są właściwie opakowane i oznakowane 

- termin przydatności do użycia nie został przekroczony 

- worki zaprawy pod naciskiem nie wskazują na stwardnienie(co mogłoby wskazywać na 

przechowywanie w wilgotnych warunkach) 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

-  do przygotowania podłoża - sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 

urządzenia do skuwania, frezowania, śrutowania i do szlifowania powierzchni betonowych, 

-  do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolno-spadowa, naczynia i 

mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce do nakładania i zacierania zapraw -zwykłe narzędzia 

tynkarskie (kielnia, paca) 

 

4. Transport 

Materiały powinny być  konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach (worki, wiaderka, kubły). 

Dlatego, by można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości 

ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem.  

Każde opakowanie zawiera etykietę z następującymi danymi: 

-  nazwą wyrobu, 

-  nazwą i adresem Producenta, 

-  datą produkcji i numerem partii produkcyjnej, 

-  terminem przydatności do użycia, 

-  znakiem budowlanym. 

Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
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inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

5. Wykonanie robót 

Warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót tynkarskich jest zakończenie wszystkich robót stanu 

surowego, instalatorskich podtynkowych i montażowych których wykonanie w późniejszym czasie 

naraziłoby wykonane tynki na zniszczenie czy uszkodzenie. 

W przypadku gdy przedmiotem działań są obiekty remontowane także: 

- zakończenie prac osuszeniowych i izolacyjnych wraz z wymaganym czasem technologicznym na 

„dojrzewanie" zapraw i środków chemicznych. 

 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80cm 

okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione 

zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i 

spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z 

farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. 

palnika gazowego. Zainstalować wszystkie podtynkowe urządzenia, kable, i przewody, puszki. 

Podczas osadzania puszek oraz montażu kabli instalacji elektrycznych nie używać gipsu. 

 

5.2. Warstwa sczepna 

- Przygotowanie zaprawy  

Zawartość 40 kg worka zmieszać za pomocą mieszała wolnoobrotowego bądź betoniarki z wodą w 

ilości ok. 6,5 l do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. 

-  Wykonanie obrzutki 

Obrzutkę renowacyjną narzucić ręcznie lub mechanicznie na podłoże. Podczas wykonywania prac 

przestrzegać zasady aby obrzutka przykrywała max 50% powierzchni starego, zawilgoconego oraz 

zasolonego muru. Na nowych murach obrzutkę można wykonywać jako cało- powierzchniową, 

kryjącą podłoże w 100%. Świeżą zaprawę należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności przed mrozem, przeciągiem, 

porywistym wiatrem, bezpośrednim intensywnym nasłonecznieniem Nie prowadzić prac tynkarskich 

w temperaturze poniżej + 5 C oraz powy żej + 30 C. Nie dodawa ć żadnych innych dodatków. 

Stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji oraz ogólnych zasad sztuki budowlanej. 

 

5.3. Wykonanie tynków podkładowych 

-  Przygotowanie tynku wyrównawczego  

Tynk renowacyjny wyrównawczy w ilości 30 kg zmieszać z 10 l czystej wody w betoniarce lub 

agregacie tynkarskim do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. 

- Podłoże 

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz pyłu z świeżo wykonaną obrzutką z zaprawy 

renowacyjnej. Puste fugi w murach ceglanych oraz kamiennych wyspoinować za pomocą zaprawy 

wykonanej z Tynku wyrównawczego  

 - Wykonanie narzutu  

Uwaga: 

Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. 

Jeżeli już Wykonawca zastosuje je jako prowadnice dla łat tynkarskich, to po wykonaniu tynku 

należy je wyrwać a miejsca po ich usunięciu naprawić. Dlatego wskazane jest (aby uzyskać 

prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię) wykonanie tradycyjnych pasów 

kierunkowych z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. 

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia 

horyzontu. W tym celu w odległości 25-30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija się w ścianę 

gwoździe tak, aby wystawały ponad najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle jaka będzie grubość 

tynku. Ich wysokość względem siebie sprawdzić należy za pomocą węża wodnego, poziomicy 
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laserowej lub innego przyrządu. Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek malarski i na jego linii osadza 

się gwoździe lub kołki na zaprawie, z której mamy wykonać tynk. Do osadzenia klocków nie należy 

używać zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. Również gips, 

którym umocowane są puszki instalacyjne lub przewody elektryczne należy usunąć a elementy te  

zamocować np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do 

wyznaczania lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do główki skrajnego tj. narożnego 

gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu go aż do podłogi wbija się 

w spoinę ściany, w odległości 15 do 20cm od podłogi, nowy gwóźdź tak, aby jego główka dotykała 

sznura pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuż niego osadza w ścianie 

klocki w odległości od 1,5 do 2m. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, aby powierzchnie 

wszystkich klocków licowały w linii pionowej z napiętym sznurem. Tę samą czynność  trzeba 

powtórzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego na tej samej ścianie. 

Następnie naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów i stosownie do linii 

wytyczonej sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Można, przy 

wprawie tynkarza, zamiast klocków zastosować narzucone placki zaprawy wyrównane packą. Po 

wykonaniu placków lub osadzeniu kołków przystępuje się do wykonania pasów kierunkowych, w 

gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest "biciem pasów". Polega ono na tym, że na 

pionowe linie wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga się je 

łatą równo z powierzchnią placków lub klocków. Użyta zaprawa musi być ta sama co tynk. Po 

stężeniu zaprawy na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich ślady zaciera 

narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposób jest pracochłonny, ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie 

płaszczyzny ściany. Można zamiast tego stosować listwy drewniane, ale jak wyżej to opisano, 

muszą one zostać usunięte przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a do ich przymocowania 

zabrania się stosowanie gipsu lub klejów zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą operację 

na powierzchniach zewnętrznych ścian. W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości 

podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz pomieszczeń), aby możliwe było ponowne użycie 

zaprawy, która spadnie w trakcie wykonywania narzutu. zaprawę narzuca się kielnią bądź 

czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się 

między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać łatą lub deską 

prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy 

wrzuca się do skrzyni. Narzut w narożach najlepiej wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika 

z ostrym lub owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje się przy 

zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzących 

(prowadnicach). 

Renowacyjny tynk podkładowy nakładać w jednym cyklu roboczym warstwą o grubości do 20mm.  

Świeżą warstwę wyrównać następnie zatrzeć na ostro. W przypadku układania w terminie późniejszym 

tynku renowacyjnego nawierzchniowego powierzchnię tynku podkładowego o należy uszorstkowić. 

Czas wysychania tynku należy przyjmować ok. 1 dzień dla 1 mm grubości warstwy tynku. Świeżą 

zaprawę chronić przed nagłym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak 

mróz, przeciąg, porywisty wiatr, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie, 

intensywne opady deszczu. Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5 C 

oraz wyższej niż +30 °C . Nie dodawać żadnych innych dodatków. Postępować zgodnie z 

obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej.. 

5.4. Wykonanie tynków nawierzchniowych 
-  Przygotowanie zaprawy 

Tynk nawierzchniowy renowacyjny w ilości 30 kg zmieszać z 7 l czystej wody w betoniarce lub 

agregacie tynkarskim. Stosując się do zaleceń czas mieszania powinien być tak dobrany aby uzyskać 

porowatość mieszanki na poziomie ok. 25 % 

 - Wykonanie tynku nawierzchniowego 

Tynk renowacyjny nadaje się do nanoszenia ręcznego lub maszynowego Renowacyjny tynk 

nawierzchniowy nałożyć warstwą o grubości do 20mm wg tych samych zasad jak podkładowy. Świeżą 

warstwę wyrównać następnie zatrzeć na gładko. Czas wysychania tynku należy przyjmować ok. 1 
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dzień dla 1 mm grubości warstwy tynku. Świeżą zaprawę chronić przed nagłym wysychaniem i 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mróz, przeciąg, porywisty wiatr, bezpośrednie 

intensywne nasłonecznienie, intensywne opady deszczu. Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i 

otoczenia niższej niż +5 °C oraz wyższej niż +30 °C . Nie dodawać żadnych innych dodatków. 

Postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej. 

5.5. Wykończenie powierzchni tynkowanych szpachlą TKFP 

 - Przygotowanie szpachli 

Zawartość worka wymieszać z ok. 6,5 l za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Ewentualnie dodać 

jeszcze trochę wody, do momentu uzyskania właściwej konsystencji. 

 - Szpachlowanie 

Szpachlówkę nanosić ręcznie warstwą o grubości ok. 2-3 mm. Świeżo naniesioną wyprawę 

pozostawić na ok. 5-10 min. Następnie zwilżyć i ostatecznie zacierać lub filcować. Świeżą 

szpachlówkę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi wpływami warunków 

atmosferycznych (deszcz, mróz itd.). Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i otoczenia niższej 

niż +5 °C oraz wy ższej niż +30 C . 
5.6. Gruntowanie przed malowaniem 

Głęboko penetrujący preparat gruntujący jest płynem gotowym do użycia. Nie wolno go 

rozcieńczać, zagęszczać i mieszać z innymi produktami. Po otwarciu wiaderka zawartość należy 

dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Preparat gruntujący należy 

równomiernie rozprowadzić na przygotowane podłoże przy użyciu pędzla, wałka malarskiego lub 

urządzeń natryskowych. Jeżeli podłoże ma być bardzo dobrze wzmocnione, powłokę gruntującą 

należy nanieść dwu lub nawet trzykrotnie (mokre na mokre), jak tylko wcześniejsza warstwa 

zostanie wchłonięta w podłoże. Emulsja gruntująca musi całkowicie i dokładnie wnikać w 

podłoże i po wyschnięciu nie może błyszczeć. Wyschnięta powłoka musi dać efekt matowy. 

Prace należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C 

5.7.  Malowanie farbą fasadową silikatową 

Przed aplikacją farby należy ją dokładnie wymieszać przy użyciu powszechnie dostępnych wiertarek 

z mieszadłem śrubowym przez ok. 2 minuty. Do rozcieńczania należy stosować preparat gruntujący. 

Powłoka malarska charakteryzuje się dużym stopniem krycia, co oznacza, że jednokrotne 

malowanie jest zazwyczaj wystarczające. 

W razie potrzeby aplikacji wielowarstwowej, pierwsza warstwa powłoki malarskiej powinna być 

wstępnie wyschnięta. Farbę można nanieść za pomocą pędzla, wałka malarskiego oraz maszynowo za 

pomocą dostępnych na rynku maszyn malarskich. Nie używać starych zardzewiałych narzędzi. Okna, 

drzwi oraz powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania zabezpieczyć folią. Farbę nanieść 

równomiernie unikając stosowania opakowań o różnym numerze serii produkcyjnej. Świeżą powłokę 

malarską należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak (mróz, 

porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). Prace należy wykonywać przy 

temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 

6. Kontrola jakości robót 

Należy przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z każdej czynności sporządzić odrębny 

protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

- Materiały: 

Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 

przydatności, zgodność wagową. 

-  Podłoża: 

Obrabiane podłoże musi być wytrzymałe, wyrównane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczeń 

(pyłów, tłustych plam, zabrudzeń wapnem). 
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Geometria podłoża powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość powierzchni 

winny mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki to: podłoże nie powinno 

wykazywać prześwitów pomiędzy dwumetrową łatą a powierzchnią większych niż 5mm, odchylenia 

podłoża od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5mm na całej długości 

lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku zakładanego spadku). Szczeliny 

dylatacyjne powinny być nieprzerwane i wypełnione właściwymi materiałami. 

6.2.  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". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru.. 

6.3.  Badania przy odbiorze 

Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany w 

normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

-  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-  prawidłowości przygotowania podłoży, 

-  mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

-  przyczepności tynków do podłoża, 

-  grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0cm,  

-  wyglądu powierzchni tynku, 

-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

-  przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 

warstwami, 

-  wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

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

zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych "KNR 2-02 

Rozdział 08 i 09 - "Zasady przedmiarowania". 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. Powierzchnię 

stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m.  

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 

wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 

8.2.  Odbiór tynków podkładowych 

Roboty uznaje się za wykonane zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-  tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 
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8.3. Odbiór końcowy tynków 

Ocenie podlegają 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego - nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

-  poziomego - nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych 

 

 
 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 

Odchylenie 
przecinających 

się kategoria 
tynku 

pionowego poziomego 

płaszczyzn od 
kąta w 

dokumentacji 
proj. 

0 
I 
la 

nie podlegają sprawdzeniu 

II 
£4mm na długości łaty 

kontrolnej 2m 
£3mm na długości 1m 

£4mm na długości 1m i 
£10mm na długości 

ściany 

£4mm na 
długości 1m 

III 
£3mm i w liczbie £3 na 

długości łaty kontrolnej 2m 

£2mm na 1m i ogółem 
£4mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 

£6mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

£3mm na długości 1m 
i ogółem £6mm na 
powierzchni ściany 

£3mm na 
długości 1m 

IV 
IVf 
IVw 

£2mm i w liczbie £2 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

£1,5mm na 1m i ogółem 
£3mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 

£4mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

£2mm na długości 1m 
i ogółem £3mm na 
powierzchni ściany 

£2mm na 
długości 1m 

 

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-  wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 

-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

-  ocenę wyników badań, 

-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

8.4. Odbiór robót malarskich 

•  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega 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 polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Farba nie powinna 

pozostawiać śladów 

•  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie polega na potarciu drewnianą listewką 

(skrobakiem). Po przetarciu przy lekkim nacisku na powłoce malarskiej nie powinno 
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obserwować się śladów zadrapania. 

•  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

•  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Ślad wody po 

wyschnięciu nie powinien być widoczny . 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawy płatności 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków i malatury na 

ścianach i każdy metr bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania 

zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

 

10. Przepisy związane. 

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa 

tynkarska 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 

tynkowania PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

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

odbiorze PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do murów 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

 

Załącznik nr 1: 

Podstawowe wymagania stawiane tynkom renowacyjnym () 

 Obrzutka sczepna 

obrzutka półkryjąca bez wymagań 

obrzutka całkowicie kryjąca podłoże > 5 mm 

współczynnik wnikania wody h1 h 

h24h 

na całej grubości 

Tynk podkładowy renowacyjny 

współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej M < 18 

wytrzymałość na ściskanie > tynku renowacyjnego wierzchniego 

porowatość > 45 % 

współczynnik wnikania wody h24h > 5 mm 

kapilarne wchłanianie wody W24 > 1,0 kg/m2 

Tynk renowacyjny wierzchni 

współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej M < 12 

wytrzymałość na ściskanie 1,5 - max. 5,0 N/mm2 

porowatość > 40 % 

współczynnik wnikania wody h24h < 5 mm 

kapilarne wchłanianie wody W24 > 0,3 kg/m 2 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST -04 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
KOD CPV 45261320-3 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz rynien i rur spustowych w 
zakresie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Babicach nr 109, 48-120 Baborów, działka 
ewidencyjna. Nr 377/3. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.  
W zakres tych robót wchodzą:  
-wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze uzgodnionym  ze 
Zleceniodawca   
 1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność zprzedmiarem 
robót, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem  
2.2. Blacha stosowana do wykonania obróbek blacharskich powlekana w kolorze uzgodnionym   
gr. 0,55mm  
2.3. Rynny i rury spustowe istniejące  -  przełożenie  po  ociepleniu  z  pomalowaniem  w kolorze 
uzgodnionym   ze  Zleceniodawcą  
3. SPRZĘT I MASZYNY  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu dowolnego sprzętu.  
4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Przewożony  
ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci dachowej  
5.2. Roboty blacharskie z blachy stalowej  powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych  
podłożach.  
5.3. Parapety  wykończyć  okapnikami  bocznymi  zabezpieczającymi  zawilgocenie  ścian  
ościeży  oraz  kapinosami   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 Kontroli podlega prawidłowość montażu: zgodność z projektem technicznym i zaleceniami  
Producenta.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej oraz mb rynny i rury 
spustowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór końcowy robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem technicznym i SST.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustalą ilość m2 i mb.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-05 
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA ROBÓT MUROWYCH – OSADZANIE W 

ŚCIANACH STOLARKI I INNYCH DROBNYCH ELEMENTÓW, PRZEBICIA 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH INNE PODOBNE ROBOTY 

Kod CPV 45262500-6 
1.WSTĘP. 

1.1 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Babicach nr 
109, 48-120 Baborów, działka ewidencyjna. Nr 377/3. 

1.2 .Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot przy       
wykonywaniu elementów budowli przy remoncie kapitalnym budynku szkolnego; ściany 
działowe wewnętrzne, osadzanie różnych elementów w ścianach, montaż i wymiana 
nadproży. 

1.4.Okreslenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującym i  normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za  jakość wykonywanych robot oraz za ich zgodność 
z z wcześniejszymi uzgodnieniami, przedmiarem robót oraz zlecenia Inspektor Nadzoru. 
Przy realizacji robot mogą być stosowane materiały producentów. krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  

2.MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są : 

      materiały podstawowe: 
– tarcica iglasta obrzynana 19, 22, 25mm 
– drobne elementy stalowe, 
– stal profilowa, 
– beton zwykły B20, B25 
– zaprawa cementowo wapienna M2, M7, M10 
– stolarka drzwiowa, 

   
2.1. Otwór w ścianie –  kod 45262210 wymiana belek nadprożowych stalowych w otworze 

podwójnym w ścianie nośnej. Wyrównanie wysokości otworu i związana z tym wymiana belek 
stalowych na belki dwuteowe ][260 obustronnie z przewiązkami spawanymi co 60cm. Osadzić w 
sposób standardowy, kolejno najpierw jedna strona, po 10dniach druga strona. 
Kontrola jakości:  
Wykonawca zobowiązany jest do oceny geometrii otworu, poziomu belek, poprawnego oparcia 
na poduszkach cementowych końców belek. 
2.2. Ścianki na szkielecie stalowym – kod 4526200-6. Ściany projektuje się jako sucha 
zabudowa GK na szkielecie stalowym. 
Transport i składowanie – przewóz – materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem i układane na budowie zgodnie z warunkami przez ich wytwórcę. 
2.3.Tynki wewnętrzne – skucie tynków wewnętrznych oraz ich uzupełnienie. Na ścianach 
wewnętrznych nowo murowanych wykonać tynki wewnętrzne kat III gładkie malowane emulsją 
3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany jedynie do takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robot, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku 
materiałów sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera. 
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4.TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany dostosowanie jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Transport i składowanie – przewóz – materiały w czasie transportu powinny Być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem i układane na budowie zgodnie z warunkami przez ich wytwórcę. 
5.WYKONYWANIE ROBÓT. 

Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej 
przez przepisami szczegółowymi. 
Warunki jakościowe poszczególnych rodzajów robót określają właściwe dla tych robót normy 
przepisy i katalogi. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robot podano w ST .00 „Wymagania ogólne” . Na 
każdym etapie prowadzenia robót należy prowadzić kontrole jakości wbudowanych materiałów, 
rodzajów robót i konstrukcji oraz sposobu i metod wykonywania prac. Jakość wykonywanych 
materiałów i prac powinna odpowiadać standardom przyjętym powszechnie do stosowania w 
budownictwie. 
Warunki jakościowe poszczególnych rodzajów robót określają właściwe dla tych robót normy 
przepisy i katalogi. 
7.OBMIARY. 
Pomiary ilości wykonywanych prac należy określić w oparciu o katalogi norm kosztorysowych i 
inne katalogi stanowiące podstawę do rozliczeń wykonanych robot. 
8. ODBIORY ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - .00 „Wymagania ogólne”. 
8.1. przesklepienie otworu CPV 45262210-6. Odbiór elementów polega na sprawdzeniu 
prawidłowości usytuowania i poziomu posadowienia. 
8.2. Ścianki działowe -kod CPV 45262500-6 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
montażowych. Odbiór robót powinien się odbywać  przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki drzwiowej. 
Sprawdzeniu podlega: 

– zgodność z dokumentacją - uzgodnieniami. 
– rodzaj zastosowanych materiałów, 
– przygotowanie podłoża, 
– dopuszczalne odchyłki wymiaru murów; 
– prawidłowość rozmieszczenia i ułożenia nadproży. 

Oceny technicznej robot należy dokonać w oparciu odbiór robót przeprowadzony komisyjnie. 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawczą jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-030031999 Konstrukcje murowe zbrojone. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-3000 Cement portlandzki. 
PN-B30020;1999 Wapno budowlane 
PN-B-12066;1998 Wyroby budowlane silikatowe 
PN-B-1266;1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły bloki, elementy. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST -06  ROBOTY MALARSKIE 
KOD CPV 45442100-8 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania robót malarskich  w zakresie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Babicach nr 109, 
48-120 Baborów, działka ewidencyjna. Nr 377/3 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich w remontowanym obiekcie.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z ustaleniami  
kolorystycznymi  ze  Zleceniodawcą  , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Woda PN-75/C-04630)  
Do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia.  
2.2. Farby  silikatowe   wytwarzane fabrycznie do wymalowań zewnętrznych.  
-farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
- farby  silikatowe  powinny  być  co najmniej  kompatybilne  z  nałożonym  tynkiem   
- najkorzystniejszym  rozwiązaniem jest  stosowanie  tynku  i  farb  wg  jednego  systemu   
2.3. farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
2.4. Farby olejne wytwarzane fabrycznie  
-farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom polskich norm lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.5. Środki gruntujące  
-przed wykonaniem malowania na ścianach  należy powierzchnie zagruntować preparatem 
wzmacniającym podłoże  
3. SPRZĘT I MASZYNY  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu dowolnego sprzętu.  
4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Przewożony  
ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż  +5°C.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. 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.  
6.2. Roboty malarskie  
-badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania  
-badania przeprowadza się przy temperaturze nie niższej niż +5°C, przy wilgotności  
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powietrza mniejszej niż 65%  
-badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności 
barwy z wzornikiem Jeżeli 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  

Jednostką obmiarów robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z  
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór podłoża  
-zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w  
budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez  
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić.  
8.2. Odbiór robót malarskich  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu  
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzornikiem  
producenta, brakiem prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentów -
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką bawełnianą szmatką kontrastowego koloru  
-sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie  
-sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym  
narzędziem powłoki od podłoża.  
-sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej  
powierzchni powłok. 
Wynik odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika  
Budowy pod dostarczeniu aprobat i atestów technicznych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ścian  wg ceny jednostkowej, która  
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska  
pracy.  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
ST6 Podłogi drewniane schody drewniane i posadzka w WC 

CPV 45432110-8 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z remontem i uzupełnieniem podłóg w zakresie remontu budynku świetlicy wiejskiej 
w Babicach nr 109, 48-120 Baborów, działka ewidencyjna. Nr 377/3 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem prac remontowych podłóg.  
Zakres robót: 

– wykonanie warstwy wyrównawczej z płyty OSB-3 w sanitariacie, 
– ułożenie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej,  
– ułożenie nowych desek w miejscach po usuniętych piecach, 
– wymiana cokolików  z drewna liściastego 2x15 cm 
– cyklinowanie i szlifowanie zgrubne podłóg i stopni schodowych 
– szlifowanie oraz polerowanie pozostałych elementów schodów, 
– malowanie schodów 
– olejowanie podłóg białych na I piętrze. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z przedmiarem, 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji. 
Wykonawca powinien powiadomić inspektora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody inspektora. 
Materiały: 

– deski podłogowe gr 22mm, 
– legary drewniane 8x18 cm nasycone, 
– cokoły przypodłogowe z drewna liściastego, 
– farba podkładowa,  
– farba nawierzchniowa, 
– olej do desek podłogowych. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Elementy do wykonania podłóg winny być zabezpieczone i odpowiednio składowane. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Część ogólna” Do wykonania prac, 
proponuje się użyć następującego sprzętu: 
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– szlifierki do dużych powierzchni ( o wymiarach bębna 250 x750 mm) 
– szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, narożników i miejsc pod  

kaloryferami 
– szlifierko- polerkę 
– drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót.  
4. TRANSPORT. 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Część ogólna” zgodnie z technologią założoną w 
dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 
Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem  
w czasie ruchu pojazdu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST ”Część ogólna”   
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z układaniem parkietów. 
5.2. Podłoże 
 Podłoże powinno być równe ,suche i czyste. Przed ułożeniem desek należy zbadać wilgotność 
podłoża cementowego.  
5.3. Roboty montażowe 

Technologia układania desek podłogowych musi gwarantować utrzymanie wysokiej jakości 
wykonania robót oraz dotrzymania wymogów sztuki budowlanej i wszystkich zaleceń inspektora 
nadzoru. W trakcie układania desek należy segregować  go sprawdzając wymiary a także 
odcień drewna.  
Po ułożeniu uzupełnień należy deski wyszlifować i pomalować. 
5.4. Cyklinowanie i szlifowanie podłóg i schodów drewnianych z balustradami 
Rozebranie powierzchni  płyt wiórowych w pomieszczeniu na 1 piętrze, oczyszczenie 
powierzchni i "dobicie" gwoździ w podłodze, demontaż listwy przyściennej, cyklinowanie 
mechaniczne powierzchni. 
5.5. wymiana niektórych elementów balustrady schodów przed cyklinowaniem stopnic, 
szlifowanie balustrad. 
5.6. Malowanie. 

Po wykonania cyklinowania. Na tak przygotowana podłogę nałożyć olej podłogowy.  
Po 8 godz. dokonać montażu listew przypodłogowych i wykonać olejowanie końcowe olejem do 
desek podłogowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania materiałów. 
Użyte materiały do układania i parkietu muszą być zgodne z dokumentacją przetargową. 
6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową. 
- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 
- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 
- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały uzgodnione z 

Zamawiającym i inspektorem nadzoru. 
6.3. Badanie wykonania podłoża i podłogi. 
6.3.1. Sprawdzenie metod wykonania robót – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 
porównanie z dokumentacją, oraz sprawdzenie użytkowanego sprzętu. 
6.3.2. Badanie prawidłowości wykonania podłoża – przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne dla stwierdzenia, czy podłoże odpowiada wymaganiom.  
6.3.3. Badanie wykonania ułożenia desek, szlifowania i malowania zgodnie z zaleceniami 

producenta.Badanie materiałów i elementów o należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z wymogami zamawiającego. 
Dopuszczalne tolerancje wykonania robót. 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 
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– max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm - w pomieszczeniu 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)podłogi i mb listew. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST „Część ogólna”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– wykonanie podłoża 
– układanie podłogi 

8.3 Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych , według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Protokół częściowy robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 
8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu jak i zgodności z dokumentacją . 
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej 
Zasady i termin powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 
Odbiór końcowy robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 
najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół końcowy jest podstawą do dokonania płatności za wykonane roboty. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zgodnie z zawartą umową – wynagrodzenie ryczałtowe 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub 
wypustami 
PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione 
PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz 
                                         posadzki deszczułkowe 
PN-EN 13488/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzki mozaikowej 
PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze sobą elementów 
                                         drewna liściastego 
PN-EN844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica .Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 
10.2. Inne dokumenty 

-Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania materiały stosowane na budowie. 

-Warunki techniczne wykonania producentów odbioru budowlano-montażowych - yd.Arkady1990 

-Ustawa z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U dz 2004r Nr 92 poz.881) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 07 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

KOD GŁÓWNY CPV 45400000 – 1 
 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót budowlanych w zakresie remontu 
budynku świetlicy wiejskiej w Babicach nr 109, 48-120 Baborów, działka ewidencyjna. Nr 377/3 
1.2. Zakres stosowania ST.-00, jest stosowana jako dokument przetargowy przy  
          zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.1. Tynki wewnętrzne i suche na szkielecie stalowym  wykonane ręcznie. 
1.3.2. Roboty malarskie. 
1.4. Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami  
       i normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. w ST „Wymagania ogólne” . Wykonawca 
       robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z  
       Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
    Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
    aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  Wykonawca                     
    uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację  Inżyniera Nadzoru. 
2.1. Tynki wewnętrzne c.-w. - uzupełnienia . 
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno być dokonywane z e składników    
odpowiadającym Polskim Normom lub Świadectwom ITB. Mieszanka może być         
wykonywana na budowie.  Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5 N. Pochodzenie cementu i 
jego jakości określona atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera. Przewóz cementu 
powinien się odbywać dostosowanymi do tego celu środkami  transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed warunkami atmosferycznymi. 
        Piasek  wg PN –79/B-06711 
        Pochodzenie piasku i jego jakość  określona w pełnej charakterystyce  
        technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez  
        Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do oceny kruszywa i jego zgodności  
        z ST. Piasek należy w trakcie przewozu i  składowania zabezpieczyć przed 
        rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi 
        kruszywami rożnych klas. 
2.5. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna. Wymagania podstawowe. 

Wszelkie materiały do izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach, posiadać aprobaty techniczne, być  dopuszczone do stosowania w Polsce. Nie 
dopuszcza się do stosowania  do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne 
nie  odpowiadają przedmiotowych norm. Nie należy stosować materiałów po okresie  
gwarancyjnym. Papa bitumiczna położona na lepiku na podkładzie  betonowym. 
3. Sprzęt. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
           spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno  
           w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
 w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt  
           używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 
4.Transport. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
           transportu, które nie wpłyną w niekorzystnie na jakość wykonywanych robot. 
 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone  
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           przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
            wydanymi przez wytwórcę.          
 5. Wykonanie robót. 
           Wykonawca przystępujący do wykonywania robót wykończeniowych winien  
           wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących  
           właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
     5.1.Tynki wewnętrzne. - kod CPV 45410000-4 
           Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być 
           ukończone wszystkie roboty stanu surowego. Podłoża powinny być 
           przygotowane w sposób zapewniający najlepszą przyczepność tynku.  
           Stosowane zaprawy powinny odpowiadać odpowiednim wymaganiom norm  
           przedmiotowych. Przy wykonywaniu zwykłych tynków . 
           dwuwarstwowych marka zaprawy przewidziana na następną warstwę powinna 
           być niższa od marki zaprawy poprzedniej. 
     5.1.2.Tynki suche. 
Okładziny z płyt należy instalować na ruszcie stalowym po uprzednim ułożeniu izolacji 
ciepłochronnej i p.wilgociowej. płyty układać naprzemiennie unikać stykania się spoin 
„krzyżowo” (w jednym punkcie może się schodzić maksymalnie 3 spoiny. 
6.0 Kontrola jakości robót. 
6.1Tynki wewnętrzne – kontrola obejmuje sprawdzenie wykonania wg zasad: 

- Kąty dwuścienne  utworzone przez te płaszczyzny muszą być kątami prostymi 
- wygląd powierzchni tynków powinien być równy,  jednolicie gładko zatarty ,nie 

dopuszcza się występowania wyprysków i spęcznień  w tynku spowodowanych obecnością w 
zaprawie nie zlasowanych cząstek wapna i wykwitów w postaci pleśni. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 08 ROBOTY BRUKOWE, CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH 
KOD GŁÓWNY CPV 45111291-4 

 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót budowlanych w zakresie remontu 
budynku świetlicy wiejskiej w Babicach nr 109, 48-120 Baborów, działka ewidencyjna. Nr 377/3 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (ST) jest materiałem pomocniczym do opracowania  

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stosowanej  

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach  

krajowych. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,  

powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem chodnika z betonowych płyt brukowych zgodnie z dokumentacją 

projektową . 

1.4. Określenia podstawowe. 

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone  

wyłącznie do ruchu pieszego. 

Betonowa płyta brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni,  

który spełnia następujące warunki: 

- długość całkowita nie przekracza 1m, 

- długość całkowita płyty podzielona przez jej grubość powinna być większa niż cztery.  

UWAGA Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających. 

Obramowanie chodnika - umocnienie bocznych jego krawędzi wykonanych z obrzeży,  

krawężników betonowych lub innych materiałów zgodnie Dokumentacją Projektową i  

odpowiednimi ST. 

Koryto chodnikowe - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika,  

wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa  

chodnikowego. 

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie  

różnic w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni  

chodnikowych oraz uzyskania właściwego spadku nawierzchni. Pozostałe określenia 

podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 0 

"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST 0 - "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2 MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów. Ogólne Wymagania dotyczące 
materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0. „Wymagania ogólne” pkt. 1.2. 
2.2. Betonowe płyty brukowe. 
Do produkcji betonowych płyt brukowych powinny być stosowane takie materiały,  
których przydatność do stosowania została ustalona pod względem ich właściwości  
użytkowych. Wymagania dotyczące przydatności stosowanych materiałów producent  
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powinien podawać w dokumentacji kontroli produkcji. Producent jest zobowiązany do wydania 
oświadczenia o spełnieniu przez wyrób właściwości wymienionych w Tabeli 1 w oparciu o 
badania typu oraz wdrożony System Zakładowej Kontroli Produkcji. Producent może grupować 
wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z p.6.1. normy PN-EN 1339. W 
przypadku zastosowań płyt brukowych na powierzchniach innych niż przewidziano (np. na 
nawierzchniach nie narażonych na kontakt z solą odladzającą),  
wymagania wobec płyt należy odpowiednio dostosować do ustaleń normy PN-EN 1339. 
Płyt brukowe kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878. 
Każda partia betonowych płyt brukowych dostarczonych na budowę powinna być  
oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1339. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to na podsypkę i do wypełnienia  
spoin należy stosować następujące materiały:  
a) na podsypkę piaskową: 
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, 
zawartości pyłów f10, 
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 , wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80-20, zawartości 
pyłów deklarowana (max. do 10% pyłów). 
b) do wypełnienia spoin: 
- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, zawartości pyłów f3, 
- inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni 
brukowych. 
Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, 
konarów, szkło, plastik, grudki gliny. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do 
bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu 
równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
2.4. Materiały na podbudowę. 
Materiały na podbudowę ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiadać  
wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt.3. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt do układania płyt chodnikowych. 
Roboty związane z układaniem betonowych płyt brukowych można wykonywać ręcznie  
przy pomocy drobnego sprzętu. Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne 
urządzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub krawężnikach. 
Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w ST 1 - "Wymagania ogólne" pkt.4. 
4.2. Transport płyt chodnikowych. 
Płyty chodnikowe należy układać warstwowo na paletach. Mogą być one przewożone  
dowolnymi środkami transportu. Dopuszcza się transport płyt luzem po ułożeniu na środkach 
transportowych płaszczyznami górnymi ku sobie, rąbem w kierunku jazdy. Płyty chodnikowe 
należy transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0. „Wymagania ogólne”.  
pkt. 5. 
5.2. Podłoże i koryto. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z betonowych  
płyt brukowych przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu  
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samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na dobrze odwodnionym  
nie wysadzinowym podłożu gruntowym (zawartość pyłów do 15%, SE4 > 35), które posiada  
odpowiednie ukształtowanie powierzchni i zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia podłoża/ 
koryta pod chodnik powinien wynosić co najmniej 0,97. 
5.3. Podbudowa. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod chodnik z betonowych płyt brukowych powinien  
być zgodny z Dokumentacją Projektową. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z 
wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie chodnika. 
Do obramowania chodnika z betonowych płyt brukowych można stosować krawężniki  
betonowe, obrzeża betonowe lub inne typy krawężników zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz odpowiednią ST. 
5.5. Podsypka. 
Na odpowiednio przygotowanym podłożu/podbudowie należy rozścielić podsypkę  
piaskową grubości minimum 3 cm, wyrównać ją i wyprofilować. Podsypka powinna mieć  
wilgotność optymalną z tolerancją ± 2%. 
5.6. Układanie betonowych płyt brukowych. 
Chodnik należy ułożyć zgodnie ze szczegółowymi rysunkami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. Po wyprofilowaniu podłoża i jego zagęszczeniu, rozścieleniu podsypki należy 
ułożyć płyty chodnikowe z ich ręcznym ubiciem, z zachowaniem projektowanych podłużnych i 
poprzecznych pochyleń. Powierzchnia chodników powinna być równa i bez pofałdowań. 
Ich górna krawędź musi znajdować się o 1 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. 
Spoiny między płytami po oczyszczeniu powinny być wypełnione piaskiem. Wypełnienie spoin 
polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu 
wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniakami z piórem gumowym. W 
wykonanym chodniku nie mogą występować płyty popękane. 
5.7. Pielęgnacja wykonanego chodnika. 
Chodniki z betonowych płyt brukowych można oddać do użytku bezpośrednio po jego  
wykonaniu. Nie należy stosować środków odladzających przed upływem 28 dni od daty 
produkcji. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i  
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ewentualnie  
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do  
wykonania robót, określone w pkt 2. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do  
akceptacji. 
6.3. Badania odbiorcze betonowych płyt brukowych. 
Badania odbiorcze płyt betonowych oparto o normę PN-EN 1339 Załącznik B. 
Rozróżnia się dwa przypadki: 
- Przypadek I : Wyrób nie został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią; 
- Przypadek II: Wyrób został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią - 
laboratorium posiadające odpowiednie kompetencje. 
Jeśli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjątkiem  
sytuacji spornych. 
W przypadku wątpliwości należy badać tylko sporne właściwości. 
Wymagana liczba betonowych płyt brukowych powinna być pobrana z każdej partii  
dostawy, w wielkościach nie przekraczających podanych poniżej: 
- Przypadek I : 1000 m2; 
- Przypadek II: zależnie od okoliczności przypadku spornego, do 2000 m . 
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Płyty do badań powinny być reprezentatywne dla dostawy i powinny być pobrane  
równomiernie z całej dostawy. 
6.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w pkt. 2.3. 
6.5. Badania w czasie robót. 
6.5.1. Sprawdzenie przygotowania podłoża. 
Sprawdzenie wykonanego pod chodnik podłoża polega na zbadaniu wskaźnika  
zagęszczenia gruntu wg BN-77/8931-12. 
6.5.2. Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości oraz wymaganych spadków poprzecznych i  
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.5  
niniejszej ST. 
6.6. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych płyt brukowych polega  
na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg  
pkt. 5.6 niniejszej ST. 
6.7. Badania odbiorcze. 
6.7.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika. 
Na każde 200 m2 
chodnika z betonowych płyt brukowych należy zdjąć 2 płyty w  
dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie powinny być większe niż ± 1 cm. 
6.7.2. Sprawdzenie równości 
Sprawdzenie równości nawierzchni chodnika należy wykonać co najmniej raz na każde  
300500 m ułożonego chodnika w miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy przeprowadzać  
co najmniej raz na 50 m chodnika. Prześwit pomiędzy nawierzchnią chodnika i przyłożoną 
trzymetrową łatą nie może przekraczać 0,8 cm. 
6.7.3. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod  
uwagę punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niż 100 m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie powinny przekraczać ± 3 cm. 
6.7.4. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy wykonać za pomocą szablonu z poziomicą co  
najmniej raz na każde 300-500 m chodnika i w miejscach wątpliwych lecz nie rzadziej niż co  
50 m. Dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu wynosi ± 0,3 %. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 
(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowych płyt brukowych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 "Wymagania ogólne" pkt.8. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań, obmiaru w terenie, po  
stwierdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za 1 m2 wykonanego chodnika z płyt betonowych należy przyjmować zgodnie  
z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań  
laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- przygotowanie i oznakowanie robót, 
- zakup materiałów, 
- dostarczenie potrzebnych materiałów, 
- wyprofilowanie podłoża, 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki piaskowej, 
- ułożenie płyt chodnikowych, 
- wypełnienie spoin piaskiem, 
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- pielęgnacja wykonanego chodnika, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN- EN 1339. - Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 
2. PN -EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
3. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

W ZAKRESIE WYKONYWANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

      Tablice i rozdzielnice elektryczne oraz instalacje elektryczne wewnętrzne 

 
1.WSTĘP. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą: robót budowlanych w 
zakresie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Babicach nr 109, 48-120 Baborów, działka 
ewidencyjna. Nr 377/3 
1.1  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
      wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, montażem tablic oraz 

obwodów elektrycznych: 
· Montaż wyposażenia tablic elektrycznych wraz z obudowami 
- Montaż wewnętrznych linii zasilających 
· Montaż obwodów instalacji oświetlenia 
· Montaż obwodów  gniazd wtykowych jednofazowych 
· Montaż osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych 
 
1.4.Okreslenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi  
      normami. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty  
zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru.            
 
2.MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiałami są: 
YDY 5x4-6MM2     -wlz 
YDYp 3x1,5mm2 oraz YDYżo 4-5x1,5mm2 - obwody oświetleniowe 
YDYp 3x 1,5mm2 - obwody gniazd wtykowych 1-faz. 
YDYżo 5x2,5mm2 - obwód gniazda 3-faz. 16A 
DY_4-6mm2 – wlz 

Obudowy wnękowe firmy Legrand oraz Hager-do tablic rozdzielczych 
Aparatura rozdzielczo-zabezpieczająca  

Puszki instalacyjne 60 i80 
Oprawy świetlówkowe i żarowe 
Rury winidurowe 
Gniazda 2-bieg. ze stykiem ochronnym 
Włączniki oświetleniowe 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz zestawieniu materiałów, 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez inspektora nadzoru. 

 
3.SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 
_ elektronarzędzia ręczne 
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- przyrządy pomiarowe do prób i badań po montażowych 

 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
4.TRANSPORT. 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały należy zabezpieczyć w czasie 
transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać 

zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej 
od –15oC. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości, zastrzeżonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 
aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając je na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok. Środki transportu przewidziane do stosowania: 
- samochód dostawczy do 0,5 T 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT. 

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robót  
powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
inspektora. 
Prace przygotowawcze 
Do prac przygotowawczych należy również wykucie wnęk dla tablic rozdzielczych oraz bruzd dla 
przewodów i kabli. 
Wewnętrzne linie zasilające oraz tablice rozdzielcze. 
W tablicy głównej  należy zabudować wyłącznik  NZM-2/250A z wyzwalaczem XA208-240 
AC/DC dla umożliwienia wyłączenia obiektu spod napięcia przyciskami p.poż zabudowanymi 
przy wejściach do obiektu , ochrona przepięciowa i układ pomiarowy energii elektrycznej. 
W tablicy głównej należy również zabudować zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilania oraz 
części obwodów odbiorczych zgodnie ze schematem ideowym tablicy TG. Wszystkie tablice 
rozdzielcze wykonać zgodnie ze schematami ideowymi tablic, a wewnętrzne linie zasilające z 
godnie z rysunkiem . 
Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 
Jako źródła światła, większość lamp projektuje się oprawy świetlówkowe z świetlówkami L 18-
58W/840 oraz oświetlenie żarowe. W pomieszczeniach wymagane jest natężenie oświetlenia 
zgodnie z normą PN-EN 12464-1. Oprawy żarowe wyposażyć w żarówki o mocy 60-100 W.  
instalacje wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5mm2.oraz YDYżo 4-5x1,5 mm2 Plan instalacji 
oraz typy opraw podano na rysunkach. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
Kontrola jakości materiałów 
Urządzenia elektryczne i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje. 
Kontrola i badania w trakcie robót 

-  zgodności z dokumentacja i przepisami 

-  poprawnego montażu 
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-  kompletności wyposażenia 
-  poprawności oznaczenia 
-  braku widocznych uszkodzeń 

-  należytego stanu izolacji 
-  skuteczności ochrony od porażeń 

 

Badania i pomiary pomontażowe.  
 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe na rezystancje izolacji, zachowania 
ciągłości żył roboczych, jak również pomiary rezystancji uziomów i napiec rażenia, skuteczności 
ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic. Wyniki badań i pomiarów 

należy podać w protokołach. 
Jednostką obmiaru jest: szt., m, kpl. 
 
7.OBMIARY. 
 
szt opraw oświetlenia świetlówkowych i żarowych, łączników, gniazd wtykowych, odgałęźników, 
uchwytów uziemiających, aparatury tablicowej,obudów wnękowych tablic, 
m ułożenia kabli , przewodów elektrycznych, rur instalacyjnych i ochronnych, 
kpl złączy kablowych,  

 
8. ODBIORY ROBÓT. 
 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano -.Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny być 

dostarczone następujące dokumenty: 
_ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót (jeżeli takie wystąpiły) 
_ dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót 
_ dziennik budowy 
_ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
_ protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po montażowych 
_ protokoły pomiarów i badan 

_ świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 

 

Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE . 
 
 


