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Zestawienie szczegółowe specyfikacji technicznej 
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B.  Roboty rozbiórkowe 

C.  Podłoża, posadki, okładziny podłogowe i ścienne 
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A - WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Remont 
warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu,  Szczawnicy, ul.Szlachtowska, dz. 
nr ewid.4717/18 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
określonych w Dokumentacji Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis 
techniczny oraz rysunki) i obejmują wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z 
montażem urządzeń, rurociągów, realizacji parkingów wraz z robotami towarzyszącymi.   

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogólnej obejmują wymagania wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót remontowych. 
Roboty składające się na przedmiot zamówienia obejmują; 

 roboty rozbiórkowe ścianek działowych, posadzek, podkładów pod posadzki, okładzin 
ściennych, urządzeń wod.-kan., stolarki drzwiowej; 

 wykonanie nowych instalacji wod.-kan. wraz z montażem urządzeń, 
 wykonanie instalacji elektrycznych wraz z montażem urządzeń, 
 wykonanie podkładów pod posadzki 
 wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych, 
 wykonanie ścianek działowych, 
 roboty tynkarskie , 
 wykładziny podłóg i ścian płytkami  
 montaż stolarki drzwiowej i okienek podawczych 
 roboty malarskie. 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- Wykonanie zabezpieczeń z folii, 
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli, 
- Wywóz gruzu, 
- Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakończeniu robót.  

1.5. Informacje o terenie budowy 

Przedmiotem inwestycji remont budynku internatu CKiW OHP w Szczawnicy, ul.Szlachtowska, dz. nr 

ewid. 4717/18. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i kanalizacyjna. W 

okresie trwania robót pomieszczenia objęte pracami budowlanymi będą  wyłączone z eksploatacji. 

Obiekt jest budynkiem  użyteczności publicznej 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,oraz  SWZ.  
 
1.6.2. Zgodność Robót z ST. 
 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty stanowią część umowy (kontraktu),  
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak  jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST oraz SWZ. 
Dane określone 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 bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.6.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody 
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót. 
 
1.6.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany 
jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.Wykonawca będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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1.6.6. Organizacja planu budowy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 

1.7. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zawiera: 

45453000-7  - Roboty remontowe i renowacyjne 
45410000-4  - Tynkowanie 
45420000-7  - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0  - Pokrycie podłóg i ścian 
45440000-8  - Roboty malarskie 
45310000-3  - Roboty instalacji elektrycznej 
45330000-9   - Roboty instalacyjne wod-kan w budynku 
45262522-6  - Roboty murarskie 

1.8. Określenia podstawowe 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości  
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór końcowy robót budowlanych – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 
przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj CENTRUM KSZTAŁCENIA  
I WYCHOWANIA OHP W SZCZAWNICY- JABŁONCE,  UL. SZLACHTOWSKA 75 B,  34-460 SZCZAWNICA 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów   

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającem szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów  
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 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 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania transportu, warunków dostaw, składowania  
i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.  Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
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gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
 
4. Wymagania dotyczące środków transportowych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, SWZ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania odcinków robót, 
umożliwiających przeprowadzenie prób szczelności i odbioru robót ulegających zakryciu, jak również 
umożliwiający etapowanie i rozliczenie poszczególnych etapów robót.  
 
5.2. Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamówienia odpowiedzialne są za wykonywanie tych 
funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejsza specyfikacją, Polskimi Normami i zasadami 
wiedzy technicznej oraz z  należytą starannością w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizacje, 
bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy 
wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami. Jeżeli 
realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu 
art. 5 Prawa Budowlanego. Zamawiający stwierdza, że za naruszenie przepisów techniczno-
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budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu 
budowlanego.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz ich zgodność z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych. 
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w 
miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego.Wszystkie koszty 
związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 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 
Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określoneZamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.  Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz 
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881). 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
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pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych 
Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na 
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. Ilość robót należy określić zgodnie  
z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie 
obmiaru robót. (Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości  
i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody 
obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną 
powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej 
powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni 
nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni 
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 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 przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inżynierem. 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
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 dokumentacją kosztorysową  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 

robót. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

8.4. Odbiór końcowy robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych   
w dokumentach umowy. 

 
9. Rozliczenie robót 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie 
powykonawczym podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. Przepisy związane 
 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 

71 poz. 838 z późniejszymi zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

4/2022 

 Nazwa zamówienia: REMONT WARSZTATÓW GASTRONOMICZNYCH WRAZ  
Z ZAPLECZEM W BUDYNKU INTERNATU   

Adres obiektu:  ul. SZLACHTOWSKA 75 b , 34-460 Szczawnica 

Zakres robót bdowlanych: ROBOTY ROZBIÓRKOWE- CPV 45111300-1 

Zamawiający: CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W SZCZAWNICY- JABŁONCE 

Nazwa specyfikacji: SST-1- Roboty rozbiórkowe  

Autor opracowania:  USŁUGI PROJEKTOWE „KASBAU’ 

                                   ul. Wilsona 30 

                                   34-480 Jabłonka  

Dana opracowania: 14  KWIECIEŃ 2022 
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B.ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Remont 
warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu,  Szczawnicy, ul.Szlachtowska 75b 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych powyżej. 

1.3 Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
- demontaż stolarki drzwiowej; 
- demontaż okładzin ściennych; 
- demontaż okładzin podłogowych; 
- rozebranie podkładów pod posadzki, 
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich; 
- demontaż instalacji elektrycznych, 
- demontaż instalacji c.o. 
- demontaż urządzeń wodno – kanalizacyjnych. 
 
1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące 
robót są podane w OST. 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

- Wykonanie zabezpieczeń z folii, 
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli, 
- Wywóz gruzu, 
- Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakończeniu robót.  

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 

2.  MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom), 
osprzęt instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzęt instalacji elektrycznej i inne; 
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3.SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy 
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich 
środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych 
materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. z 
2003 r. nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.Roboty rozbiórkowe i urządzeń 
towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 
1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami Zamawiającego. Roboty 
rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez 
Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Ewentualne 
rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na 
własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Zamawijącemu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych 
elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami. 

 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 Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu  
I rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.), 
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 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
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C. PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Remont 
warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu,  Szczawnicy, ul.Szlachtowska 75b 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- podkładów pod posadzki, 
- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych  
- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej, 
- okładziny ceramiczne ścian 
 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 
oraz z OST . 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, 
urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, OST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

2.1.1. Preparat gruntujący 

Stosuje się go do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska 
zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów 
ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych.  

Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby silikonowe. Może być także stosowany do 
hydrofobizacji cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie 
przylegających do podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich 
kolor; można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwór dyspersji 
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silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami 
powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom 
absorpcji impregnowanego podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga 
zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo 
ją oczyszczając. Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom 
paroprzepuszczalności.  Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwaśne deszcze, 
promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C. 

2.1.2. Gładź cementowa 

Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 

2.1.3. Płytki ; 

Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
- wymiary 30 x 60 
- antypoślzgowość R10 
- ścieralność 3, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Płytki wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralności, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Właściwości płytek ściennych: 
- wymiary 30 x 60 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
 
2.1.4. Listwy cokołowe z glazury 

Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach sanitarnych,  
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zależności od obciążenia 
zastosowane powinny być płytki 8, 12, 16, 18 mm. Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą 
wytrzymałość nie jest dopuszczone.  

2.1.5. Klej do płyt i płytek 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża  
i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 

2.1.6. Zaprawa fugowa 
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Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować 
do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 

2.1.7. Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem środka 
grzybobójczego w kolorze fugi. 

2.1.8. Listwy wykończeniowe 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać 
przeciwpoślizgowe wykończenia.Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń 
planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 

2.1.9. Zaprawa samopoziomująca 

Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa, 
kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 

3.SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 

3.2.Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- wyciągiem budowlanym 

- drobnym sprzętem pomocniczym. 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

- wałki dociskowe, 

- frezarka ręczna lub mechaniczna, 

- poziomnice, 

-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do kleju, 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 



 

21| S t r o n a  
 

4.TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 
budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. Płytki 
przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie; płytki składować w 
pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

5.1.1. Posadzki z terakoty. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 
skrajne powinny mieć jednakową  szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 
narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże 
gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 
50°.Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 
podłoża.Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek  
i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w 
zależności od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm – 3 mm 

- 100 x 100 mm – 4 mm 

- 150 x 150 mm – 6 mm 

- 200 x 200 mm – 6 mm 

- 250 x 250 mm – 8 mm 

- 300 x 300 mm – 10 mm 

- 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po 
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nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 
powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę 
kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje 
się wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości 
boku: 

- do 100 mm – około 2 mm 

- od 100 do 200 mm – około 3 mm 

- od 200 do 600 mm – około 4 mm 

- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu 
powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak 
dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek 
można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny 
paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna 
gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
także płytki. Przed przystąpieniem do układania posadzek należy : 

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 
została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do 
dziennika budowy, 

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie 
cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie 
powinna być niższa niż 5 stopni C, 

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być 
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 
wykonana na linii wodo rozdziału, 

d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 
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e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; 
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych 
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 

f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego 
i trzeciego, 

f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 

g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 

h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm - około 2 mm, 

- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 

- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 

- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 

i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100 
mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 

j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych 
posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, 

k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na 
menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą 
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 

Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynności 
powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

5.1.3. Preparat gruntujący 

Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla 
lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych 
podłożach) lub malowania, np. farbą silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, 
w których w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje się materiał nieodporny 
na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. 
W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego 
zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów  większych niż 
2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki 
płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6.3. Pozostałe wymagania 

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

-Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.4. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych Robót. 

- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

- dokładność i staranność wykonania 

- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 
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6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały  
i kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. Każda 
partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie 
podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach  

i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty  

i poziomnicy; 
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją 
projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ 
na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie 
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 

7.2   Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nieodpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

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

8.4. Odbiór powinien obejmować:  
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

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

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST.  

9.2.Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 

- dostawę materiałów, 
- badania na budowie i laboratoryjne, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych, 

wykonanie podkładów betonowych pod posadzki, 
- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 

betonowego), 
- ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 
- wypełnienie fug, 
- silikonowanie naroży, 
- roboty pomocnicze. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

 PN-B-06250 Beton zwykły, 
 PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw, 
 PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  

i znakowanie, 
 PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
 PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
 PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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                                ul. Wilsona 30 
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D. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, OKNA, OKNA PODAWCZE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Remont 
warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu,  Szczawnicy, ul.Szlachtowska 75b  

1.2. Zakres stosowania SST: 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem drzwi o okien podawczych 

1.3 Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 wymiana okien podawczych wewnętrznych 
 wymiana okien w sanitariatach 
 montaż nowych drzwi  
 wymianę drzwi w sanitariatach 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi wewnętrznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Drzwi i ościeżnice. 

Drzwi wzmocnione wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe,  przylgowe , z ościeżnicą stała MDF. 
Wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć 
dybli montażowych. Lakierowana proszkowo farbą. 

Konstrukcja skrzydła;Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie stanowić ma płyta 
wiórowa pełna. Skrzydło winno  posiadać dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Rama 
wraz z wypełnieniem  dwustronnie obłożona płytą HDF.Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,7 



 

29| S t r o n a  
 

mm. Krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm, górna krawędź 
oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. 

Odporność powierzchni na zimne płyny wg PN-EN 438-2 - stopień zmian powierzchni - 5. 

Odporność na ścieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600. 

Odporność powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2. 

Odporność powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46. 

Drzwi muszą odpowiadać 3 klasie mechanicznej wg wymagańPN-EN 1192:2001 - tj. w warunkach 
ciężkich. 

AKCESORIA: 

• Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe  

 zamek  z blokadą łazienkową, 

 klamka metalowa z blokadą łazienkową 

 

 drzwi wyposażone dodatkowo w panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony) 

 

 

- materiały pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka. 

Okno podawcze:  Okno PCV białe ze szkłe bezpiecznym. 

Okna: okna PCV, trzyszynowe, otwieralno-uchylne 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu i demontażu drzwi
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały 
można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą 
stateczności. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Sprawdzenie stolarki 

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone), 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

5.3. Przygotowanie ościeży 

Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę,  
a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. 
 
5.4. Montaż stolarki . 

5.4.1. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić  
w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do 
ościeży. 

5.4.2. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po 
wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 

5.4.3. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

5.4.4. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów 
drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

5.4.5. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu 
zakończenia prac budowlanych. 

5.4.6. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 
więcej niż 3 mm. 



 

31| S t r o n a  
 

5.4.7. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

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

5.4.8. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

5.4.9. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Badania w czasie 
prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Zamawiającego na bieżąco, w miarę postępu 
robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
kosztorysem i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z 
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty 
wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostawę materiałów, 

- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 

- montaż okuć, 

- dopasowanie i wyregulowanie. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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E. TYNKI GIPSOWE WEWNĘTRZNE (GŁADZIE) 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Remont 
warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu,  Szczawnicy, ul.Szlachtowska 75b 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant 
sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 
wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych tynków z 
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania jest określenie 
wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podłoży i sposobów 
ich oceny, wymagań dotyczących wykonania tynków pocienionych  
a także ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków zwykłych, 
podkładów z tynków zwykłych, tynków szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, 
przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków.Wymagania dla 
tynków zwykłych określono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod 45410000. Wykonanie 
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV-45410000-4. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne". 

1.5 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne". 

Podłoże — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 

Podkład — warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 

Wyprawa — stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 

Tynk gipsowy (gładź gipsowa) — nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub 
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, 
stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
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Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej. 

Okres przydatności mieszanki — okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana  
w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

1.6  Dokumentacja robót tynkowych  

Dokumentację robót tynkowych stanowią: 

 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

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

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami  
z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

Tynki gipsowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w OST „Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 
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 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodnąz wymaganiami 
podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

 okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
 Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 
 Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego 

wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Do zapraw tych należy stosować: 

 piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ 
AC:2004, 

 cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
 wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą  
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych, 
wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 

 gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
 wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych 

może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 

technicznych. 

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane  
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche 
mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 
przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można 
przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym 
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

3.  SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" 

Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich. Do 
mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:  

 mieszarki do zapraw, 
 agregaty tynkarskie, 
 betoniarki wolnospadowe, 
 pompy do zapraw, 
 przenośne zbiorniki na wodę, 
 tynkarskie pistolety natryskowe, 
 zacieraczki do tynków, pace metalowe. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 

4.2 Transport materiałów 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,  
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na 
paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 
wózki.Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 



 

38| S t r o n a  
 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane 
podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

 Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie 
niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W 
niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 

 Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji 
cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego 
elementu w warunkach zimowych. 

 Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione 
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 

 Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może 
przekraczać 80%. 

 Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować 
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej 
wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie 
stanowią inaczej. 

 Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. 

Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 

 z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 

 z autoklawizowanych betonów komórkowych, 

 z zaprawy cementowej marki M4-M7, 

 z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 

 z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
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Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 
pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 
powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć 
lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia 
powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi 
preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy 
usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny 
mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać 
wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając stan podłoża, 
wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których 
nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, 
poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających 
przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane 
są: 

 obrzutka wstępna,  
 zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
 substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

 Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa) 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub 
trzywarstwowe). Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się 
następujące typy tynków gipsowych: 

 zaciągane i gładzone — wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania 
gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w 
kształcie rowków, 

 natryskowe — wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim 
lub pistoletem tynkarskim, 

 wytłaczane — wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.  

Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących 
zasad ogólnych: 

 mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych 
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki 
tynkarskiej, 

 obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 



 

40| S t r o n a  
 

 profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z 
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

 nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 

 elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 

 w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
 w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 
 nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed przystąpieniem do 

ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 

 ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej, 

 świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym 
przed mrozem, 

 tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 Wymagania dotyczące tynków gipsowych 

Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy 
wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach 
wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie 
powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. 

 Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest 
brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. 
niniejszej SST. 

 Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2=1,5 cm — z tym, że dla 
tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2= 0,4 cm, a dla 
wielowarstwowych 0,3=0,8 cm w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy 
powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 

 Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć 
fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą 
barwą— bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków 
pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich 
renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków; 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych 
powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami 
prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki — jak dla tynków wewnętrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100. 
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające 
z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach 
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prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, 
wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji 
montażu. 

 Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu 
szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2.1 Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2 Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
 wilgotności — poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
 równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
 przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
 obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża — poprzez próbę drapania (skrobania) 

 i dotyku, 
 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 
 chłonności podłoża — poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
 obecność wykwitów — poprzez ocenę wyglądu, 
 złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża — poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
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6.2.3 Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej. 
 
6.2.4 Badania w czasie odbioru robót 
 

Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoża, 
 prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku 
od daty ukończenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

 czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

 czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 
spadła poniżej 0°C. 

 Opis badań 
 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną  

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku 
lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich 
zwilżeniu wodą. 

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu 
zwanego młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i 
poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania 
tynków, a co najmniej 500 gramów — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem 
świadczy o dostatecznej przyczepności. 

 Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie'go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

 Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania 
wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

 Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach 
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o 
wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie 
naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość 
tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu 
otworach. 
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W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
 Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 

otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku 
dłonią. 

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
 powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 
stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 
kwadracików). 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg 
PN-70/B-10100. 

 Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian 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 nad pomieszczeniem. 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. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, 
dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 
wysokości. Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 
ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni 
tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

 W szczegółowej specyfikacji technicznej tynków szlachetnych, opracowanej dla konkretnego 
podmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 
tynkowych 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdziału 08 i 
09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 3. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być 
dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru 
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 
podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 
podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 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. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
 instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. Tynki pocienione powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
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negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno  
z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
 i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)".Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających  
z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1 Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST 
 
9.2  Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe 
uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, — obsługę sprzętu 

nieposiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
 ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

 osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia 
 osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, 

wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
 usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 

elementach nie tynkowanych, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 
 likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 
robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 
tynków pocienionych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 Normy 

PN-86/B-02354 – Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady 
koordynacji modularnej. 
PN-ISO 2848:1998 – Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 – Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 – Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 – Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
PN-70/B-10026 – Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 – Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 – Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Az1).  
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PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002 – Cement — Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane — Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-B-30041:1997 – Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 – Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-92/B-01302 – Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 – Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 

45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. 
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
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F. MALOWANIE  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Remont 
warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu,  Szczawnicy, ul.Szlachtowska 75b 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji ROBÓT wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac 
przy remoncie pomieszczeń. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót 
malowanie ścian f. emulsyjną na półpełno i malowanie sufitów f. emulsyjną na biało. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagana dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne, Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami Zamawiającego. Określenia; wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego 
elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem 
niezbędnych materiałów, szalunków, zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni 
niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca w cenie uwzględni transport na 
terenie budowy i poza nią niezbędny do wykonania elementów niniejszej ST. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne”. Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  
z dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych- zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową terpentyną itp.).  

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników  
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
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Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
mieszanki.  

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć oznakowanie znakiem CE co 
oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany”, termin przydatności do użycia 
podany na opakowaniu.  

 Rodzaje materiałów 
 Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002 
 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
farby na spoiwach: 

 o żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, żywicznych rozcieńczalnych wodą. 
 o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń 
podłoże, - środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 Woda 
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Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez 
badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3.  SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich. Do wykonywania robót malarskich należy 
stosować: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe 
lub z tworzyw sztucznych, pędzle i walki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki 
do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i 
rusztowania 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 

                 4.2  Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy 
składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie  
z wymaganiami normy PN-B9/G41400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilościach i transport 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 

5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod matowanie i kontroli materiałów.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.),  

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie.  
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Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek (z 
wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 Wymagania dotyczące podłoży pod matowanie 
 Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem 
muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Powierzchnia muru 
powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek 
starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju 
farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy. 
 

 Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża w % 

 Farby dyspersyjnena spoiwachżywicznych rozcieńczalnych 4 
 Farby na spoiwachżywicznych rozpuszczalnikowych 3 

 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą 

6 

 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
 Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-101.00.  
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. 
kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów 
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 
zaprawą. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoże z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 
wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych 
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano 
aprobatę techniczną 
Podłoże z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu  
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 
Elementy metalowe przed matowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 Warunki prowadzenia robót malarskich 
 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  

Roboty malarskie powinny być prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów 
atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), w temperaturze nie niższej niż +5°C, 
z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0C, w 
temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
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przewyższyła 20C (np. w miejscach bardzo nasonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w 
trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy 
osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt 5.3. Prace malarskie na 
elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 
80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi 
należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoże spełniają wymagania podane w pkt. 
5.2, a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt 5.3.1. 
 Wymagania dotyczące powłok malarskich 
 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych. Powłoki z farb dyspersyjnych powinny 

być: niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową bez uszkodzeń, prześwitów podłoże, śladów pędzla, bez złuszczeń, odstawania od 
podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających 
rozcieraniu. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 

 Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb 
na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny być: odporne na zmywanie 
wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzeń, smug, plam, 
prześwitów i śladów pędzla, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w 
zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne 
miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: - spękań, łuszczenia 
się powłok, odstawania powłok od podłoża. 

 Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. Powłoki z 
farb mineralnych powinny: równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków, 
nie ścierać się i nie obsypywać; przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, nie mieć śladów 
pędzla, w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju 
powłokach: na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającą 
20 cm, chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża odchylenia 
do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, ślady pędzla 
na powłokach jednowarstwowych.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 
 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
 Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania ROBÓT.  
 Badania podłoży pod malowanie  
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Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: - dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jago wykonania, dla 
pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
 murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru,  

 podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  

 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-1 0100, czystość powierzchni, wykonanie napraw  
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

 podłoży z drewna - wilgotność, stan podłożą wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy 
 i uzupełnienia,  

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  

 elementów metalowych - czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3, odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
6.2 Badania materiałów 
 
Farby i Środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 
2.2.2-2.2.4. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w Robotach malarskich, terminy przydatności do 
użycia podane na opakowaniach, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: w 
przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypełniaczy (z 
wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się wymieszać 
osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, zapach gnilny, w przypadku farb w 
postaci suchych mieszanek: 
ślady pleśni, zbrylenie, obce wtrącenia, zapach gnilny. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
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dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 
 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 

 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: zgodności z 
dokumentacją projektową ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  
w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości 
przygotowania podłoży, jakości powłok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne 
mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza 
co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
 sprawdzenie odporności na wycieranie, 
 sprawdzenie przyczepności powłoki, 
 sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, sprawdzenie 

zgodności barwy i połysku 
 przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki  

z wzorcem producenta, 
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie  
 przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką  

w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

sprawdzenie przyczepności powłoki: 
 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,  

 na podłożach drewnianych I metalowych - metodą opisaną w normie PN- EN ISO 2409:1999,  
sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoże.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane  
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) oraz 
Wykonawcy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
 Powierzchnie malowane oblicza się w m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Przy Robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru 
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt 5. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku natęży 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 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. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych Robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
ROBÓT, szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych, protokoły odbioru podłoży, protokoły odbiorów częściowych, instrukcje 
producentów dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W 
toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w pkt 5.4 oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.4 i przedstawić ją ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od 
wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej 
rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów 
odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół 
podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać; ustalenia 
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podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu 
ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt 6.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą 
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót, przed upływem okresu gwarancyjnego, Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych Robotach malarskich. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie; określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót, ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty 
ryczałtowe obejmujące: 
Roboty malarskie uwzględniają: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów, 
narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, ustawienie i przestawienie 
drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, 
od poziomu podłogi lub terenu, zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do 
malowania, przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, przygotowanie podłoży, 
próby kolorów, demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, 
które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych, wykonanie prac malarskich, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń 
powstałych w czasie wykonywania robót, oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających 
oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na 
wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 SST. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilościach i transport.  
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-61800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, Kałowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:20O2 Farby olejne i alkaidowe. 
PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

Inne dokumenty i instrukcje:  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I. część 4) Arkady. 

Warszawa 1990 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, Warszawa 2003r
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G.  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Remont 
warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu,  Szczawnicy, ul.Szlachtowska, 
dz. nr ewid.4717/18 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują wykonanie podłoży pod posadzki  
w remontowanych pomieszczeniach warsztatowych oraz podestu w kuchni 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Wszystkie roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania 
techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewidziane w projekcie. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i 
żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje: 

 Harmonogram i kolejność prac betonowych, 
 Rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy, 
 Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części    

opracowania, 
 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części   

opracowania 

2.  MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 

 Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30005. 

 Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.2.2.Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.2.3.Kruszywo 

 Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, 
z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w 
reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość 
siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

 Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 

 Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierających nie więcej niż 15% 
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje  
o uziarnieniu mniejszym niż 0.063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

 Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.2.4. Domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki winny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. 

Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak  
i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę 

SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. 

4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
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4.2. Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 
w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem 
należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym. 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Zarządzającego 
realizacją umowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 

5.2.Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5. 

5.3. Betonowanie 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 

 Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się  
w pobliżu budowy. Ze względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

 Wymagania dotyczące betonu 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego  
z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania oraz, że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Zarządzającego realizacją umowy, 
dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. 
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

 Homologacja (atest) Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, 
należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi 
w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Zarządzającego realizacją umowy. 

 Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi 
wymaganiami stawianymi przez Zarządzającego realizacją umowy. 

5.4.2.Układanie mieszanki betonowej 

 Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym Zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, 
otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 

 Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
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 Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając 
do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 

 Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 

 Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed 
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie 
zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy 
przed ułożeniem betonu. 

5.4.3.Podawanie betonu ręczne  
5.4.4.    Zagęszczenie betonu 

Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o/min. i odpowiednią do zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą. 
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 2 
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 
założenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

5.4.5     Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
A) Betonowanie przy wysokich temperaturach. 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Należy zastosować 
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach 
niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, rozdz. 6. 
Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 
zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyższej od 300C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu 
należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

B) Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. 
Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej niż 40C bez 
specjalnego zabezpieczenia 

 Pielęgnacja betonu 
A) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 

wilgotności w ciągu: 
 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 

Wybór metody pielęgnacji zależy od opinii Zarządzającego realizacją umowy. 
 
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie 
z WTWO, rozdz. 6.  Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub 
wymieniony. 
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6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 cementu i kruszyw do betonu, 
 receptury betonu, 
 sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
 sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
 dokładności prac wykończeniowych, 
  pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ. 

6.2.  Kontrola jakości betonów 
 
Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni 
betonu, cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działaniem. Wytwórnie 
betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach 
tolerancji podanych   w WTWO, rozdział 6. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2.Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: - Całość robót wg dokumentacji. 

8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 

Podstawa   płatności   są   ceny   jednostkowe   poszczególnych   pozycji   zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
 przygotowanie i montaż zbrojenia, 
 wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań, 
 dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej  z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 

pracami dodatkowymi. 
 prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością 

wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST00.00.  

9.1. Cena jednostkowa 

Cena ryczałtowa. 



 

65| S t r o n a  
 

10.   PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Związane normatywy 

Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 

Rozdział 6 - Roboty Betonowe 

 
10.2. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 

PN-63/B-06251- Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-88/B-06250- Beton zwykły 

PN-90/B-06240-44 -Domieszki do betonu 

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 

PN-81/B-30003- Cement murarski 15 

PN-90/B-30010- Cement portlandzki 

PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-2- Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 

PN-ISO 3443-8- Tolerancje w budownictwie. 
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H . IZOLACJE 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Remont 
warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu,  Szczawnicy, ul. Szlachtowska, 
75b 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, 
wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- oczyszczenie ścian, 
- osuszenie ścian, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, podłóg, 
- ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej w pomieszczeniach mokrych, 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji 
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

2.2. Izolacje 

2.2.1.Izolacje powłokowe z emulsji asfaltowych lub inne materiały o podobnych właściwościach 
posiadające wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Wewnętrzne ściany łazienki – izolacja pozioma z bezszwowej powłoki mineralnej. Materiały powinny 
spełniać wymagania PN-69/B- 10260. 

2.2.2. Powłoka gruntująca - używana jest do przygotowania podłoża przed naklejeniem glazury i 
płytek podłogowych na tynku gipsowym, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowych płytach 
włóknistych. Powłoka służy do gruntowania podłoży pod samopoziomujące masy posadzkowe oraz 
masy uszczelniające. 
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2.2.3. Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania 
hydroizolacji podpłytkowych, w pełni elastyczna. 

Szczególne właściwości produktu: 
- gotowa do użycia 
−wodoszczelna 
−łatwa i bezproblemowa obróbka 
−możliwość nanoszenia wałkiem 
−wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %). 
Preparat ten stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. 
natryski, prysznice, łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Może być stosowana na 
podłożach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i 
cementowo-wapiennych) oraz na podłożu z cegły ceramicznej, silikatowej, na bloczkach 
gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podłożach zawierających gips (płyty GK, suche 
jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Może być stosowana także w systemach ogrzewania 
podłogowego. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane, 
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
- do cięcia taśmy - nożyczki 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST . 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

- Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku. 
- Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne 
pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem 

4.3. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.1.1. Przygotowanie podłoża: 
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Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek 
oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Ponadto podłoże musi być równe, bez 
wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp.  

5.1.2. Szczegółowe wykonanie 

Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz ze ścianami na wysokość licowania ścian płytkami  
w łazienkach. Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, 
podłoży i ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. "płynne folie",  
z których wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiędzy nanoszeniem kolejnych 
warstw powinno upłynąć kilka godzin (wstępne przeschnięcie w optymalnych warunkach termiczno-
wilgotnościowych). Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy 
podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy 
uszczelniające nanosi się na podłożebn przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą 
one szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. 
Przyjmuje się, że uszczelnienie powinno sięgać aż do sufitu. Świeżo wykonane powierzchnie tynku 
oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie 
uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. Wtrakcie 
prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia,a także suchego 
podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub wpomieszczeniach ogrzewanych 
należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaninąpłócienną, np. po workach. Powłoka może być 
stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla 
malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, 
względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. 
Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podłoża suche i chłonne 
należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy 
wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30-70% wody. Po wyschnięciu 
powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie dwukrotne pokrycie 
nierozcieńczonym gruntem.Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych 
płynną folię uszczelniającą. W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim 
tworzeniem się błony na nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie 
uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu włókniny elastycznej i niezależnie od 
podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i pionowych (połączeń ściana/podłoga i 
ściana/ściana) specjalną taśmą uszczelniającą , a następnie nałożenie na tę taśmę płynnej folii . Przed 
wyschnięciem uszczelnienie wykonane z płynnej folii należy chronić przed wilgocią. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania robót, 
- wykonania izolacji poziomej, 
- wykonania izolacji pionowej, 
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6.2. Wymagania szczegółowe 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem..Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.Nie dopuszcza 
się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- izolację przeciwwilgociową ścian,podłóg 
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- wklejenie taśm uszczelniających narożnych, 
- prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
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I . INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Remont 
warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu,  Szczawnicy, ul. Szlachtowska, 
dz. nr ewid. 4717/18 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie instalacji elektrycznych związanych z realizacjązadania wy-
mienionego w p-cie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych związanych z  remontem warsztatów gastronomicznych wraz z 
zapleczem internatu w m. Szczawnica ul. Szlachtowska  dz. nr ewid. 4817/18 
Zakres robót: 
- wykonanie przebić ściany, kucie bruzd, 
- montaż osprzętu i opraw oświetleniowych, 
- montaż przewodów w osłonach instalacyjnych, 
- montaż przewodów w bruzdach, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego. 
 
1.4.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z projek-
tem wykonawczym oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Budowa będzie prowadzona w czynnym budynku kompleksu szkolnego. Pomieszczenia Sali gimna-
stycznej z pomieszczeniami zaplecza będą wyłączone z użytkowania na czas przeprowadzenia remon-
tu. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od Zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie.  
W skład komisji powinien wchodzić przedstawiciel inwestora oraz Kierownik Robót. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym  
w umowie. 
 
1.4.3. Zgodnośc robót z dokumentacją projektową I SST. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania zawarte w każdym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w poszczególnych dokumentach, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast zawiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprow-
adzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są uzasadnione odstępstwa w ramach określonego przedziału tolerancji, akceptowane 
przez Zamawiającego. 
 
1.4.4. Odbiór frontu robót. 
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, gdzie będą prowadzone 
roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Zakres i termin odbioru frontu 
robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w 
umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi  zmianami do umowy. 
 
1.4.5. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami. 
Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu i 
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji budowy i robót, 
ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robót 
koordynować bieżąco z przedstawicielem Inwestora. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia po-
szczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 
prawidłowy przebieg robót i równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe 
wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych). 
Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych  har-
monogramów robót elektrycznych. 
Prace należy prowadzić w taki sposób, który nie spowoduje utrudnień w pracy pozostałych 
użytkowników w budynku. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i zaleceniami Zamawiającego. 
 
1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca musi znać i przestrzegać w trakcie wykonywania robót obowiązujące przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  
i uciążliwości dla osób trzecich, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub 
innych uciążliwości powstałych w następstwie wykonywania robót. 
 
1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać wymagany przepisami sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  zab-
ezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w re-
zultacie wykonywania robót, lub przez zatrudnionych pracowników. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej lub prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji i urządzeń na placu budowy. Wykonawca za-
pewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w czasie 
wykonywania robót. 
1.4.9 . Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wyma-
gań sanitarnych. 
Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne "D" i 
"E" w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. 
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1.5. Teren budowy. 
 
Budowa będzie prowadzona w czynnym budynku warsztatowym z zapleczem internatowym. Po-
mieszczenia warsztatów gastronomicznych i zaplecze internatu będą wyłączone z użytkowania . 
Teren budowy nie stwarza szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy ani środowiska, nie naru-
sza interesów osób trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zabezpieczania chodników ani 
jezdni, czy stosowania ogrodzeń. 
 
1.6. Nazwy i kody. 
Kody grup, klas i kategorii robót objętych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV): 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. 
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych. 
 
2.MATERIAŁY. 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu 
dołączonym do przedmiaru robót. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  zastosowanie mate-
riałów zamiennych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i jakościowe nie będą gorsze od 
materiałów ujętych w dokumentacji projektowej. Materiały zamienne muszą uzyskać akceptację Za-
mawiającego. 
Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do instalowania na terenie RP. 
Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane, należy dostarczyć wraz z atestami, kar-
tami gwarancyjny lub protokołami odbioru technicznego oraz aprobatami technicznymi. 
W/w dokumenty powinny być w trakcie odbioru robót przekazane Zamawiającemu. 
Materiały podstawowe określone w dokumentacji projektowej spełniają wymagania określone  
w normach: 
- rury elektroinstalacyjne - wg normy zakładowej, 
- listwy instalacyjne - wg normy zakładowej, 
- korytka instalacyjne - wg normy zakładowej 
- przewody wielożyłowe YDYp - PN-87/E-90060, 
- aparatura rozdzielcza, wyłączniki instalacyjne - EN 60898, EN 61008, EN 61009, 
- oprawy oświetleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, EN55015, 
 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po od-
powiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia muszą być zamykane, 
powinny też zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 
Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach za-
mkniętych o temperaturze od -5 0C do +25 0C, w sposób uniemożliwiający wyboczenie, 
- przewody izolowane przechowywać w kręgach w pomieszczeniach suchych i chłodnych, 
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze składować w pomieszczeniach suchych. 
Wyroby te należy zabezpieczyć przed działaniem korozji. 
- aparaty elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, 
- cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; naleŜy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania 
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cementu i gipsu, który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych nor-
mach państwowych, 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność  sprzętu powinna gwa-
rantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.TRANSPORT. 
 
4.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu mate-
riałów, i urządzeń niezbędnych do wykonania robót elektrycznych. Aparaturę i urządzenia należy 
ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok 
lakierniczych, osłon, zamków itp. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
 
5.1. MONTAŻ INSTALACJI  
 
5.1.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI. 
 
Instalację w remontowanych pomieszczeniach  należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi  
w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instalacje elektryczne  
i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Cześć D. Zeszyt 2 Instytut techniki budow-
lanej. Warszawa 2003 r”. 
Cała instalacja elektryczna nowo projektowana niskiego napięcia wykonana zostanie przewodami 
kabelkowymi jedno i wielożyłowymi ułożonymi: 
- rurkach instalacyjnych montowanych na tynku, 
- w bruzdach wykutych w tynku, 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu  należy 
przeprowadzić następujące czynności podstawowe: 
- trasowanie, 
- przebicia przez ściany, 
- układanie rur, korytek i listew instalacyjnych w których będą układane przewody, 
- układanie przewodów w bruzdach, 
- montaż osprzętu, 
- montaż opraw oświetleniowych, 
- przyłączenie przewodów, 
- wykonanie pomiarów kontrolnych i sporządzenie protokołów, 
 
5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI W RURACH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W TYNKU. 
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5.1.2.1. TRASOWANIE. 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać po liniach prostych w pionie i pozio-
mie, na sufitach równolegle do ścian. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji i remontów. Za pomocą czujników do wykrywania uzbrojenia pod tynkiem 
sprawdzić, czy we wskazanym miejscu nie zostały ułożone przewody przed tynkowaniem ściany i 
które obecnie są niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejącego uzbrojenia z Inspektorem nadzoru 
należy zmienić lokalizację. 
 
5.1.2.2. WYKONANIE PRZEBIĆ PRZEZ ŚCIANY. 
 
Zabrania się wykonywania przebić w betonowych elementach konstrukcji budynku. 
Przebicia przez strop i ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagod-
nymi łukami, o promieniu dostosowanym do średnicy rurki. 

5.2.2.3.  KUCIE BRUZD. 
Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku. Nie dopuszcza się wykonania bruzd w cienkich ściankach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, oraz wykonywania przebić w betonowych elementach kon-
strukcji budynku. Po ułożeniu przewodów bruzdy należy zamurować zaprawą cementową. Tra-
sowanie bruzd według punktu 5.2.1.2. 
 
5.2.2.4. UKŁADANIE PRZEWODÓW. 
 
Przewody należy mocować za pomocą gipsu, a następnie zaprawić bruzdy zaprawą cementową. Gru-
bość przykrycia przewodów zaprawą min 0,5 cm. 
 
5.2.3. MONTAŻ WYŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA. 
 
Wyłączniki w korytarzach i pomieszczeniach pomocniczych naleŜy instalować w puszkach instalacyj-
nych głębokich. Połączenia przewodów w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce pod łącznikiem. 
Wysokość montażu 1,4 m od posadzki. Typy łączników zgodnie z rysunkami. 
 
5.2.4. MONTAŻ GNIAZD WTYCZKOWYCH. 
 
Gniazda instalować na wys. 0,3 m od podłogi w puszkach instalacyjnych głębokich. 
Połączenia przewodów w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce pod gniazdem wtyczkowym. 
 
5.2.5. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH. 
Wszystkie oprawy oświetlenia powinny być zamontowane na tej samej wysokości z dokładnością 1 
cm. Oprawy mocowań na specjalnych uchwytach dostarczonych wraz z oprawami umożliwiającymi 
ustawienie kąta ok. 20º. Dokładne nacelowanie opraw ustalić w czasie montażu, aby uzyskać od-
powiednią równomierność natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.. 
Oprawy w pomieszczeniachi na korytarzach mocować do sufitu za pomocą kołków kotwiących oraz 
kołków rozporowych. 
 
5.2.6. PRZYGOTOWANIE KOŃCÓW ŻYŁ I ŁĄCZENIE PRZEWODÓW. 
 
Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączanych przewodów wolno usuwać tylko z tych części prze-
wodu, które po połączeniu będą niedostępne. żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko 
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na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru 
długości gołej żyły przed lub za zaciskiem. 
Przewody odbiorników i aparatów montowanych na stałe nie powinny przenosić naprężeń, a prze-
wód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. 
Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do do-
wolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych, należy 
izolować i unieruchomić. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, prze-
kroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. żyły 
jednodrutowe mogą mieć zakończenie: 
- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samo-
zaciskowych, 
- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej więk-
szej o ok. 0,5 mm od średnicy gwintu, które należy wyginać w prawo, 
Końce przewodów z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końców-
kami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami  zawartymi w 
niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i powinna być wykonywana okresowo w miarę 
postępu robót przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w 
odpowiednich punktach SST zostaną odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują od-
stępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Nie dotyczy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY. 
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik 
techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu 
danego rodzaju robót. 
Przy odbiorze międzyoperacyjnym robót sprawdzić ich zgodność z projektem wykonawczym i ewen-
tualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy, oraz warunkami technicznymi realizacji 
robót określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wyniki odbioru powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 
Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 
całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do 
wykonania jednemu podwykonawcy. 
Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów robót ulegających zakryciu, takich jak 
ułożenie rur pod tynkiem. 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić i uzgodnić z Inwestorem termin odbioru. 
W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca 
od podwykonawcy, a następnie Inwestor od generalnego wykonawcy. 
Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte usterki oraz określone terminy ich usunięcia. 
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Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym dołącze-
niem kopii protokołu. 
 
8.3. ODBIÓR KOŃCOWY. 
 
8.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU KOŃCOWEGO. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. 
Przewodniczącym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora. 
W skład komisji powinni wchodzić: 
- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
- kierownik budowy wykonawcy robót elektrycznych, 
- przedstawiciele użytkownika obiektu, 
Przed przystąpieniem do odbioru kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania dokumenta-
cji powykonawczej obejmującej: 
- umowę o wykonanie robót wraz z późniejszymi aneksami, 
- uzgodnienia i opinie związane z projektem wykonawczym, 
- zaktualizowany po wykonaniu robót projekt instalacji elektrycznych, 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego, 
- protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych, 
- protokoły z przeprowadzonych prób montażowych, 
- protokoły z przeprowadzonych badań, 
- protokoły z przeprowadzonych badań odbiorczych, a także prób rozruchowych, 
- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektrycznych wyrobów i urządzeń, 
Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, 
- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z umową, projektem wykonawczym, warunkami tech-
nicznymi wykonania określonymi w SST, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- oględziny instalacji elektrycznej, 
- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem, prądem 
elektrycznym, 
- badania i próby montażowe, 
- sporządzenie protokołu odbioru, 
Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznych powinien zawierać: 
- tytuł protokołu, miejscowość i datę, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz ich stanowiska służbowe, 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru, 
- ocenę wyniku badań odbiorczych, 
- potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów i urządzeń, 
- potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz 
stwierdzenie ich usunięcia, 
- oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z umową, projektem, 
przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, 
- wykaz dokumentów załączonych do protokołu, 
 
8.3.2. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. OGÓLNE ZASADY. 
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Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się z co najmniej dwóch osób. Badania 
odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia 
kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświ-
adczenia kwalifikacyjnego pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy 
urządzeniach elektrycznych. 
Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
- oględziny instalacji elektrycznych, 
- pomiary i próby instalacji elektrycznych, 
Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedy-
nie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań od-
biorczych, który należy przedłożyć do odbioru końcowego. 
Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- decyzję komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, 
 
8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. 
 
8.3.3.1. OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
Oględziny należy przeprowadzać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym, 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - zgodność z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-
41 oraz PN-IEC 60364-4-47, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi - zgodność z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-42, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia - zgodność z normami PN-IEC 
60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-52, PN-IEC 60364-5-53, PN-IEC 
60364-5-523, 
- wykonania połączeń przewodów, 
- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatów i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i neutralno ochronnych zgodność z 
normą PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023, znaczenia obwodów, łączników, zabezpieczeń, zacisków 
itp. 
 
8.3.3.2. POMIARY I PRÓBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i 
usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji. 
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61, 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61, 
- pomiar rezystancji uziemienia - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61, 
- sprawdzenie kolejności faz, 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- badanie wyłączników różnicowoprądowych - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61, 
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- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej - zgodność z normą PN-88/E-04300-2.12, 
Każda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu. 
Protokół powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
- miejsce zainstalowania badanego urządzenia, 
- rodzaj wykonanych pomiarów, 
- nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
- datę wykonania pomiarów, 
- spis użytych przyrządów i ich numery, 
- uwagi i wnioski, 
Jeżeli w trakcie wykonywania badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu naleŜy powtórzyć 
wszystkie te badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności będzie faktura wystawiona przez wykonawcę po zakończeniu robót pot-
wierdzonym pozytywnym protokołem odbioru końcowego. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z późniejszymi 
zmianami 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony. 
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) 
Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
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. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łącze-
niowymi. 
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. TOM V. Arkady. W-wa 
1988. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje elektryczne i piorunochron-
ne w budynkach użyteczności publicznej. Cześć D. Zeszyt 2. Instytut techniki budowlanej. Warszawa 
2003 r.
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E. ROBOTY MURARSKIE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Remont 
warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu,  Szczawnicy, ul.Szlachtowska, dz. 
nr ewid.4717/18 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu uzupełnienie 
ścian,  oraz wymurowanie nowych ścian. 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne". 

1.5 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w OST „Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodnąz wymaganiami 
podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

 okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
Rodzaje materiałów 

Do wykonywania robót należy stosować następujące materiały: 
 Zaprawa cementowa M-7 
 Belka nadprożowa  L19/N -140 
 Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 
 Inne niezbędne materiały- jako pomocnicze do wyżej wymienionych 
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Wymagania wg. dokumentów odniesienia 

Wyżej wymienione materiały należy dobrać zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej a ich 
rodzaj uzgodnić z Inspektorem. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm 
przedmiotowych, a w przypadku ich braku odpowiednich aprobat technicznych. Dopuszcza się 
zastosowanie innych materiałów ( np. cegły pełnej) po uzyskaniu zgody Inspektora. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania zaleceń producenta dobranych materiałów i technologii.  

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  

 4.2  Transport materiałów 

  Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 „Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w O 

5.2  Warunki przystąpienia do robót 

Ścianki działowe należy wykonać jako nie nośne z dylatacją między ściana a stropem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1 Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowanych. Część 4: Elementy z betonu 
komórkowego 

PN-EN 771-1    Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z późniejszymi zmiana-
mi, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony. 
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K. ROBOTY SANITARNE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Remont 
warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu,  Szczawnicy, ul.Szlachtowska 75b 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 
- wykonanie podejść wodociągowo-kanalizacyjnych pod wykonanie armatury 
- wykonanie bruzd i przekuć w ścianach   
- montaż rurociągu 
- wykonanie izolacji termicznej 
- wykonanie prób ciśnieniowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania instalacji musza mieć aktualne aprobaty techniczne  
lub odpowiada Polskim Normą. W łazienkach zaplanowano miskę ustepową ceramiczną podwieszną 
montowaną do podtynkowego stelaża WC. Umywalkę ceramiczna w kolorze białym.  Przy umywlace 
zamontowąć baterię umywalkowa, stojącą,  jednouchwytową, chromowaną. 

3.SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakość wykonywanych robor, zarówno na miejscu tych robót jak też przy wykonywa-
niu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i rozładunku materiału. 

4.TRANSPORT. 

Ruryw w wiązkach musza byc transportowane na samochodzie o odpowiedniej długości. Kształtki 
nalezy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należ unikac ich zanieczyszczenia. Dostarczona na budowe armature należy uprzednio 
sprawdzić  na szczelność. Armaturę należy składować w pomieszczniach zamkniętych.Armatura spe-
cjalna jak zawory, powinna byc dostarczona w orginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 
łaczniki i materiał pomocniczy nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Rury wodociągowe  łączone zgrzewane – przed przystąpieniem do montazu nalezy zapozać się z wy-
tycznymi producenta. Rury kanalizacyjne na wcisk. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzić czy ele-
menty przwidziane do zamontowania  nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewo-
dach nie ma zanieczyszczeń . rur pękniętych  lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
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Kolejność wykonywanych prac: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 

- wykonanie połaczeń 

W miejscu przejśc przez ściany wykonać tuleje ochronne. 

Miski ustepowe  oraz umywalki nalezy właczyć do podejśc wodociągowo-kanalizacyjnych  w pomiesz-
czeniu. Do umywalki podłączyć prxzewody ciepłej i zminej wody  DN ze stali ocynkowanej. Odpływy  
z PCV włączyć do instalacji kanalizacyjnej za pomocą typowych kształtek kanalizacyjnych. Płuczki WC 
podłóączyć do instalacji rurami PP.  Przy umywalką zamontowac zwory kulowe.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami  zawartymi  
w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i powinna być wykonywana okresowo w miarę 
postępu robót przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w 
odpowiednich punktach SST zostaną odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują od-
stępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik 
techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu 
danego rodzaju robót. Przy odbiorze międzyoperacyjnym robót sprawdzić ich zgodność z projektem 
wykonawczym i ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy, oraz warunkami 
technicznymi realizacji robót określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wyniki odbioru 
powinny być wpisane do dziennika budowy. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 
całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do 
wykonania jednemu podwykonawcy. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów 
robót ulegających zakryciu, takich jak ułożenie rur pod tynkiem. Odbiór częściowy powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić  
i uzgodnić z Inwestorem termin odbioru. W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru czę-
ściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie Inwestor od generalnego 
wykonawcy. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wy-
mienione ewentualne wykryte usterki oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy 
dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych TOM II instalacje sanitarne   
i przemysłowe- Arkady, Warszawa 1988 

, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z późniejszymi 
zmianami 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony. 

 


