
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
Roboty budowlane polegające na : 

• remoncie pokoi (z łazienkami) hotelowych o numerach: 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208 w budynku Domu 
Muzyka Akademii Muzycznej. 

• wymianie 33 drzwi do pokoi hotelowych i magazynków mieszczących się na 3 kondygnacjach 
w budynku Domu Muzyka Akademii Muzycznej. 

 
 
Adres:  
ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk  
 
 
Zamawiający (Inwestor):   
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk  
 
 
Kody CPV 
45000000-7: roboty budowlane 
45111300-1: roboty rozbiórkowe 
45111220-6: roboty w zakresie usuwania gruzu 
45400000-1: roboty wykończeniowe 
45410000-4: tynkowanie 
45432220-2: tapetowanie ścian 
45442100-8: roboty malarskie 
45430000-0: pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5: kładzenie płytek 
45421100-5: instalowanie drzwi 
45330000-9: roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45232460-4: roboty sanitarne 
45332400-7: roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
 
Opracowane przez: 
Usługi Budowlane Marek Skolimowski 
80-299 Gdańsk ul. Wodnika 1A 
tel. 58 762 70 80; fax 58 554 85 86; kom. 501 034 400 
 
 

Gdańsk, październik 2014 



2 | S t r o n a  
 

A. WARUNKI OGÓLNE (OST) 

 

1.    WSTĘP 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Roboty budowlane polegające na remoncie pokoi (z łazienkami) hotelowych w budynku Domu Muzyka (ul. 
Łąkowa 1-2, Gdańsk). 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podczas realizacji zamówienia wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Jako część dokumentacji przetargowej,  ST powinny być stosowane w zgodności z DP i warunkami  umowy 
(kontraktu) 

Wykonawca będzie się stosował do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nieopisanych przez ST, 
a zawartych w DP i umowie 

1.4. Podstawa opracowania 
Podstawa niniejszego opracowania są: 
Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z 
późn. zm.) 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 
poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 1. Nr 80 poz. 718). 
 
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) 
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
 
Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej 
Wspólnocie Gospodarczej. 
 
Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy oraz na usługi. 
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Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 
 
1.5. Warunki dotyczące przygotowania oferty 
 
Części składowe dokumentacji przetargowej mają charakter uzupełniający się wzajemnie. Wymagania 
zawarte w każdej z części DP oraz umowie są obowiązujące dla Wykonawcy.   
 
Oferta wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, 
opisanych w dokumentacji przetargowej oraz tych, których nie uwzględniono w DP, a które Wykonawca 
powinien uwzględnić przy realizacji robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w wycenie wszystkich materiałów, również pomocniczych, 
wszystkich niezbędnych robót i pracy sprzętu, wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
robót, oraz koniecznych z punktu widzenia sztuki budowlanej, które nie zostały sprecyzowane w 
dokumentacji przetargowej. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie ilości robót tak, aby obejmowały one kompletną i 
poprawną realizację robót. Ilości robót podane w DP mają charakter pomocniczy, nie powinny być jedyną 
podstawą przygotowania oferty. Zaleca się aby Wykonawca zweryfikował obmiary na podstawie 
dokumentacji, wizji lokalnej, zasad sztuki budowlanej i doświadczeń przy podobnych realizacjach. 
 
W przypadku nie wykazania w dokumentacji przetargowej (opisach, wykazach i rysunkach) materiałów, 
robocizny, pracy sprzętu oraz innych elementów kosztowych (niezbędnych do prawidłowego i kompletnego 
wykonania robót)  Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ofercie. W przypadku braku 
powyższego zakłada się, że wycena Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i 
kompletnego wykonania robót. 
 
 
1.6. Warunki dotyczące realizacji budowy 
 
DP wraz z umową stanowi podstawę do wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę. 
 
Na podstawie dostarczonej dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji wykonania robót 
budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji próbek wszystkich materiałów elewacyjnych, wykończeniowych 
i kolorystyki elementów oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji kart katalogowych, parametrów, wyglądu elementów i 
urządzeń instalacyjnych widocznych bądź mających wpływ na standard budynku do akceptacji 
Zamawiającego. 
 
Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zaleceń zawartych w kartach 
materiałowych i zasad wykonywania podanych przez producentów stosowanych materiałów. 
 
Dopuszczalne jest stosowanie materiałów jedynie nowych i wolnych od wad. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania wyłącznie materiałów posiadających ważne certyfikaty i deklaracje zgodności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Stosowane wyroby i materiały powinny spełniać obowiązujące normy i przepisy. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ważność aprobat i certyfikatów na wyroby przed ich zastosowaniem. 
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Przy wykonywaniu wszystkich robót należy przestrzegać wymagań Polskich Norm, przepisów technicznych i 
zasad sztuki budowlanej. 
 
Zabronione jest wbudowanie materiałów zawierających następujące materiały: cement glinowy, wełna 
drzewna, chlorek wapniowy, azbest, kruszywa naturalne z domieszką soli, formaldehydy, włókna mineralne 
(śr.< 3 mikronów, dł.< 200 mikronów), płytki wapienno-krzemowe i inne szkodliwe dla zdrowia i 
bezpieczeństwa. 
 
1.7. Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych robót objętych ST 
 
1.7.1. Opis stanu istniejącego 
Prace remontowe prowadzone w wybranych pokojach (z łazienkami) hotelowych Domu Muzyka (ul. Łąkowej 
1-2, Gdańsk). Pomieszczenia zlokalizowane są na poszczególnych piętrach budynku. 
 
1.7.2. Zakres robót objętych ST 
Przedmiotem ST są roboty remontowe które obejmują:  
 
1) roboty przygotowawcze: 
a) zabezpieczenie terenu budowy; 
b) zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót w tym:  

- zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pyłu i brudu na inne części budynku nie objęte remontem; 
- zabezpieczenie wykładziny dywanowej i opaski wykańczającej wykładzinę w pokojach i na korytarzu 
prowadzącym do pokoi; 
- zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z karniszami, drzwi do łazienek wraz z opaskami, grzejników; 

c) wyniesienie mebli i wskazanego przez Zamawiającego wyposażenia do określonego przez Zamawiającego 
miejsca znajdującego się w Domu Muzyka;  

d) demontaż zagłowi przy łóżkach, uchwytów ściennych do TV, wskazanego przez Zamawiającego innego 
wyposażenia pokoju i drobnego wyposażenia łazienek; 

e) demontaż, żyrandoli i kinkietów w pokojach i łazienkach; 
  
2) roboty rozbiórkowe: 
- zerwanie posadzki z płytek; 
- zerwanie okładzin ściennych z płytek; 
- demontaż lustra; 
  
3) roboty okładzinowe oraz montaż ścianek: 
- obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej w technologii folii w płynie; 
- obłożenie ścian łazienek płytkami podłogowymi typu gres; 
- przyklejenie lustra w każdej z 14 łazienek; 
- zabudowa wnęk ściankami kartonowo-gipsowymi w wybranych pokojach; 
  
4) roboty posadzkarskie w łazienkach: 
- naprawa podłoża poprzez uzupełnienie ubytków i naprawę spękań; 
- wykonanie wylewki samopoziomującej; 
- gruntowanie wylewki; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej w technologii folii w płynie; 
- wykonanie posadzek z płytek podłogowych typu gres;  
- elementy wykończeniowe wg kolorystyki i wzoru uzgodnionego z Zamawiającym;   
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5) roboty sanitarne w łazienkach: 
- demontaż istniejącej instalacji, w tym: toalet z dolnopłukiem, umywalek z półnogą, kabin z brodzikiem, 
baterii umywalkowych, baterii prysznicowych z zestawem mocującym; 
- montaż rurociągów i zaworów; 
- montaż urządzeń sanitarnych; 
- montaż nowej armatury; 
- badania instalacji; 
- regulacja działania instalacji; 
  
6) roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 
- demontaż istniejącej instalacji; 
- montaż  nowej instalacji elektrycznej w zakresie objętym projektem;  
- montaż rozdzielnic elektrycznych;  
- montaż opraw oświetleniowych, żyrandoli i kinkietów; 
- montaż osprzętu elektrycznego; 
- badania instalacji; 
  
7) prace malarskie, roboty związane z położeniem tapet: 
- szpachlowanie ubytków w tynkach ścian i sufitów; 
- gruntowanie powierzchni ścian, sufitów i obudów przed malowaniem; 
- malowanie dwukrotne farbą lateksową zmywalną i trudnościeralną ścian oraz sufitów; 
- malowanie dwukrotne emalią akrylową zmywalną i trudnościeralną skrzydeł drzwiowych, wymienianych 
opasek i ościeży; 
- położenie tapet winylowych; 
- inne nie wymienione wyżej roboty malarskie jakie występują przy realizacji umowy; 
  
8) roboty związane z montażem nowych drzwi do łazienek i nowych drzwi wejściowych p.poż: 
- demontaż starych i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą i opaskami do łazienki (pokój nr 109); 
- demontaż starych opasek i montaż nowych opasek do drzwi łazienkowych w wybranych pokojach; 
 - zabezpieczenie pokoi przed zakurzeniem przy wymianie drzwi wejściowych EI30 do tych pokoi; 
- demontaż drzwi wejściowych do pokoi wraz z ościeżnicami, opaskami oraz progami;  
- montaż nowych drzwi z ościeżnicami i opaskami (drzwi p.poż EI30, dźwiękoszczelne); 
- montaż samodomykaczy szynowych geze oraz klamek; 
- uzupełnienie spoin ościeży ścian zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji; 
- uzupełnienie wykładziny dywanowej w miejscu zdemontowanego progu drzwiowego (wykładzina 
dostarczona przez Zamawiającego); 
- wywiezienie gruzu i zdemontowanej stolarki, utylizacja gruzu i inne; 
 
9) inne, niewymienione powyżej, niezbędne obróbki budowlane, wraz z robotami towarzyszącymi, 
naprawami i uzupełnieniami związanymi z realizowanymi robotami, w tym między innymi: 
- demontaż i montaż kratek wentylacyjnych;  
- prace porządkowe po malowaniu (usunięcie foli ochronnych, odkurzanie, mycie posadzek i glazury); 
- posprzątanie pomieszczeń z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu robót;  
- montaż elementów wyposażenia w tym: ustawienie mebli i wyposażenia jak również montaż żyrandoli, 
kinkietów, zagłowi przy łóżkach, uchwytów ściennych do TV, obrazów i wskazanego przez Zamawiającego 
drobnego wyposażenia łazienek; 
  
10) roboty w zakresie usuwania gruzu: 
- usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, gruzu oraz odpadów; 

   
11) opracowanie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych; 
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12) opracowanie dokumentacji pomiarów elektrycznych; 
 

1.8. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Zamawiający (Inwestor)  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 
 
Wykonawca 
wytypowany w drodze postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg);   
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Inżynier (Inspektor nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
DP  
Dokumentacja Przetargowa składająca się z:  
- dokumentacji projektowej,  
- specyfikacji technicznych, 
- przedmiaru robót; 
 
ST 
Specyfikacja Techniczna składająca się z  OST i  SST; 
 
OST  
Ogólna Specyfikacja Techniczna:  wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia; 
 
SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna: szczegółowe wymagania dla poszczególnych robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia; 
 
PN - Polskie Normy; 
 
Umowa (kontrakt) - umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wyłonionym w procedurze 
Zamówienia Publicznego; 
 
Dziennik budowy – określa Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 



7 | S t r o n a  
 

2.    MATERIAŁY: ich pozyskiwanie i składowanie 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru PN 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
W DP przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10 
Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. (00000-01) „Dz. U. Nr113 z dnia 31 sierpnia1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

     2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać materiałom  wymienionym w 
dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Konserwatora Zabytków oraz wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Załącznik nr 1 do ST stanowi zestawienie głównych materiałów (z parametrami), zaakceptowanych 
przez Konserwatora Zabytków, do wykonania remontu.  
Materiały nie wskazane w załączniku są wskazane w treści Specyfikacji Technicznej oraz w 
dokumentacji przetargowej.  

 
     2.3.   Źródła uzyskania materiałów 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia materiałów przed ich wbudowaniem. 
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 

2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajduje się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
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Wykonawcę. 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie 
korzystnego wpływu na jakość wykonanych robót i stan techniczny obiektu. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W 
przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji  projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez  Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu 
Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placów Budowy na własny 
koszt. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.    Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót i zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów Robót zgodnie z dokumentacją projektową , lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inżyniera. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier. 
Sprawdzenie Robót przez Inżyniera lub Projektanta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych ST 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. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej,  ST,  
normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wszystkie materiały należy składować tylko w miejscu wyznaczonym przez Inwestora i 
zabezpieczone w sposób trwały przed dostępem osób trzecich. Teren prac należy oznaczyć taśmami 
i znakami ostrzegawczymi. 

5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu 
osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót. 

5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na: 
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru, 

5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
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5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadomił Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone. 

5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

5.10. Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Ukończenia Robót przez Inżyniera oraz 
będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. 

5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

5.12. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 

Punkty poboru: wody, energii elektrycznej, zrzutu ścieków znajdują się na terenie obiektu. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie osiągniecie założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
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przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywane przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania, po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 
Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich 
materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane prze ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia 
zostaną odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dziennik Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska z podaniem jej stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera. Do Dziennika 
Budowy należy wpisać w szczególności: 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 
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ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z wymaganiami klimatycznymi, 
• zgodność   rzeczywistych  warunków   geotechnicznych   z  ich  opisem   w  Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie  decyzje  Inżyniera   wpisane   do   Dziennika   Budowy  Wykonawca   podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

6.6.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt.(1) i (2) Następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z Narad i polecenia Inżyniera, 
f) korespondencje na budowie. 

6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty   budowy   będą  przechowywane   na   Placu   Budowy   w   miejscu   odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego   natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady określenia ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średnią wysokość i minimalną szerokość wymaganą 
przez normę. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. Wszystkie 
obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inżynierem. 



13 | S t r o n a  
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór Robót Budowlanych odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisową w Warunkach Ogólnych i 
Szczegółowych Kontraktu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w dokumentach umownych (ofercie) 
i przyjęta przez Zamawiającego. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty (niezbędne do prawidłowego, 
pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia), w tym w szczególności: 
- koszty wynikające z dokumentacji przetargowej, warunków określonych  w umowie,  
- koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, 
- koszty związane z przestrzeganiem przepisów BiHP i ppoż, 
- koszty wygrodzenia, zabezpieczenia, oznaczenia, organizacji, utrzymania, dozoru i uporządkowania (po 
zakończeniu robót) terenu budowy, 
- koszty zapewnienia sukcesywnego wywozu elementów pozostałych z rozbiórki, gruzu i innych 
odpadów budowlanych na wysypisko komunalne, innego ich zagospodarowania poza terenem 
prowadzonych robót budowlanych lub ich utylizacji, 
- inne koszty konieczne z punktu widzenia Wykonawcy, wynikające z jego wiedzy i doświadczenia, w tym 
koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w kontrakcie ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru 
jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu dowodu opłacenia ubezpieczeń. 

9.3. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich gwarancji wymaganych zgodnie z warunkami 
kontraktu ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczałt. Płatne po przedstawieniu dowodu 
opłacenia gwarancji. 

10. DOKUMENTY  
Dokumentację robót remontowych stanowi: 

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 r nr 106,poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami). 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających. 
- Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, p.14 ustawy Prawo budowlane) tj. w/w 

dokumentacja robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i 
specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
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Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
 
45111300-1: roboty rozbiórkowe 
45111220-6: roboty w zakresie usuwania gruzu 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
rozbiórkowych w obiektach kubaturowych w zakresie wynikającym z pkt. 1.1. ST „Wymagania 
Ogólne”. 
 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie prac rozbiórkowych zgodnie z projektem 
roboty przygotowawcze: 
a) zabezpieczenie terenu budowy; 
b) zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót w tym:  

- zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pyłu i brudu na inne części budynku nie 
objęte remontem; 
- zabezpieczenie wykładziny dywanowej i opaski wykańczającej wykładzinę w pokojach i na 
korytarzu prowadzącym do pokoi; 
- zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z karniszami, drzwi do łazienek wraz z opaskami, 
grzejników; 

c) wyniesienie mebli i wskazanego przez Zamawiającego wyposażenia do określonego przez 
Zamawiającego miejsca znajdującego się w Domu Muzyka;  

d) demontaż zagłowi przy łóżkach, uchwytów ściennych do TV, wskazanego przez 
Zamawiającego innego wyposażenia pokoju i drobnego wyposażenia łazienek;  

e) demontaż, żyrandoli i kinkietów w pokojach i łazienkach; 
  
roboty rozbiórkowe: 
- zerwanie posadzki z płytek; 
- zerwanie okładzin ściennych z płytek; 
- demontaż lustra; 

 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową (opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Prace rozbiórkowe wykonywane będą częściowo ręcznie przy użyciu narzędzi oraz sprzętu. 
Usuwanie gruzu z pomieszczeń, demontaż okien i drzwi będzie odbywało się na plac, a 
następnie na środki transportowe.  
Z prac towarzyszących i tymczasowych konieczne będzie przygotowanie placu do 
tymczasowego składowania gruzu,  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu narzędzi ręcznych lub elektrycznych 
Wykonawca powinien dysponować ponadto następującym sprzętem:  
- frezarką do betonu, 
- szlifierka kątowa z tarczą do cięcia gresu, 
- kamień szlifierski o drobnym uziarnieniu do frezowania płytek w narożach, 
- odkurzaczem przemysłowym, 
- samochodami do wywozu odpadów, 
- kontenerami do gromadzenie odpadów na placu budowy, 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały z rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
Do czasu wywiezienia odpady powinny być składowane w kontenerach. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych powinny być zakończone roboty 
przygotowawcze: 
- usunięcie sprzętu ruchomego. 
- wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu  
- ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z wymogami BHP  

 
5.3. Roboty rozbiórkowe 

- Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

- Na podstawie wytycznych w ST należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
- Okładziny ścienne rozbierać ręcznie lub mechanicznie, posegregować i odnieść lub odwieźć 

na miejsce magazynowania (do ponownego zamontowania). 
- Odpady gromadzić selektywnie w kontenerach, transportować na zewnątrz w jednorodnych 

partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). 
- Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady 

należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami prawa. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.1 „Wymagania ogólne”. 
Bieżąca kontrola robót rozbiórkowych polega na sprawdzaniu ich zgodności z projektem oraz na  
wizualnym sprawdzeniu wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z 
wytycznymi ST i obowiązującymi przepisami.  
Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawić świadectwa utylizacji odpadów. 

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod B-

00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja –2004 rok.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - wydawnictwo 

„ARKADY” – 1990 rok. 
 

 
ROBOTY MALARSKIE i OKŁADZINOWE 

 
45000000-7: roboty budowlane 
45400000-1: roboty wykończeniowe 
45410000-4: tynkowanie 
45432220-2: tapetowanie ścian 
45442100-8: roboty malarskie 
45430000-0: pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5: kładzenie płytek 
 
1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót malarskich i 
okładzinowych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót malarskich. Ponadto dotyczą zagadnień związanych z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem robót. 

Roboty malarskie obejmują zbicie luźnych tynków i uzupełnienie ich, przygotowanie powierzchni do 

malowania, wykonanie nowych powłok malarskich, zabezpieczenie elementów i urządzeń przed 

zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
robót malarskich: 
- szpachlowanie ubytków w tynkach ścian i sufitów; 
- gruntowanie powierzchni ścian, sufitów i obudów przed malowaniem; 
- malowanie dwukrotne farbą lateksową zmywalną i trudnościeralną ścian (kolor ustalony w projekcie 
architektura wnętrz) oraz sufitów (kolor biały); 
- malowanie dwukrotne emalią akrylową zmywalną i trudnościeralną skrzydeł drzwiowych (strona drzwi 
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od łazienki – kolor biały, strona od pokoju – kolorystyka w projekcie architektury wnętrz), wymienianych 
opasek i ościeży (kolor biały); 
- położenie tapet winylowych w 9 pokojach 105, 106, 107, 108, 109, 205, 206, 207, 208; 
- inne nie wymienione wyżej roboty malarskie jakie występują przy realizacji umowy; 

 
robót okładzinowych 
- obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej w technologii folii w płynie; 
- obłożenie ścian łazienek płytkami podłogowymi typu gres; 
- przyklejenie lustra w każdej z 14 łazienek; 
- zabudowa wnęk ściankami kartonowo-gipsowymi w wybranych pokojach; 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i OST. 
Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się kolejne określenia: 

 
1.4.1. Zeskrobywanie lub zdzieranie – usuwanie narzędziem ręcznym lub z napędem mechanicznym powłok, 

rdzy lub zgorzeliny walcowniczej 
 
1.4.2. Odtłuszczanie – usuwanie olejów, tłuszczów i substancji podobnych z powierzchni przed malowaniem, 

za pomocą rozpuszczalników organicznych lub wodnych środków czyszczących 
 
1.4.3. Szpachlowanie – nakładanie szpachlówki w celu wyrównania powierzchni 
 
1.4.4. Rozcieńczalnik – lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, która może być zastosowana w 

połączeniu z rozpuszczalnikiem bez działań ubocznych, mimo że nie jest rozpuszczalnikiem. 
 
1.4.5. Szpachlówka – wyrób lakierowy o konsystencji pasty, który jest nakładany przed malowaniem w celu 

wyrównania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia równomiernej powierzchni 
 
1.4.6. Powłoka – ciągłe wyschnięte wymalowanie powstałe przez nałożenie na podłoże jednej lub kilku warstw 
 
1.4.7. Farba – pigmentowany wyrób lakierowy w postaci cieczy, pasty lub proszku, który na-łożony na podłoże 

tworzy kryjąca powłokę o właściwościach ochronnych, dekoracyjnych lub specyficznych technicznie 
 
1.4.8. Rozpuszczalnik – ciecz składająca się z jednej lub więcej substancji, lotna w ustalonych warunkach 

schnięcia, w której substancja błonotwórcza ulega całkowitemu rozpuszczeniu 
 
1.4.9. Kit szpachlowy – gęsta pasta używana do wypełnienia dziur, rys i podobnych wad po-wierzchni. 
 
1.4.10. Podłoże – powierzchnia na którą nakłada się lub nałożono wyrób lakierowany 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST. Niniejsza specyfikacja obejmuje 
całość robót związanych z wykonaniem prac malarskich: przygotowanie powierzchni, malowanie oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi 
SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6. Dokumentacja, która należy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
OST. 
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2.0. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST. 
 

2.2. Przygotowanie powierzchni 
 

Środki odtłuszczające i gruntujące muszą spełnić warunek właściwego odtłuszczenia i zagruntowania 
podłoża oraz zapewnić warunki przyczepności dla jego szpachlowania lub malowania. Niezależnie od ich 
rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

 
2.3. Malowanie 
 

Wszystkie rodzaje farb powinny mieć cechę farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie w postaci 
całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Zastosowane rozcieńczalniki i rozpuszczalniki muszą się cechować zgodnością zastosowania w 
zależności od użytych farb oraz odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.4. Okładziny ścian płytkami gres 

2.4.1.Płytki 

Płytki podłogowe Domino Grande beż i brąż: 45cx45cm, gatunek I. 
Niedopuszczalne są jakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spodniej, zgodność wykonania z 
normami PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039 

2.4.2.Kleje fugi, środki gruntujące i inne akcesoria dla płytek 

- środki gruntujące o dobrej przyczepności do podłoża; 
- dyspersyjna powłoka uszczelniająca do zastosowania w pomieszczeniach mokrych – kabinach 
natryskowych i umywalniach, gęstość 1,4kg/dm3, odporność na wodę pod ciśnieniem 0,15MPa – 
nieprzepuszczalna; 
- taśma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem; 
- wodoodporne zaprawa klejąca do płytek ściennych – przyczepność powyżej 0,75MPa, gęstość w stanie 
suchym 1,2kg/dcm3, podwyższony stopień elastyczności, spływ poniżej 0,1mm, odporność na temperaturę od 
–30°C do +70°C; 
- masa spoinująca do płytek MAPEI KERACOLOR SF (lub innej odpornej na zabrudzenia) w kolorze płytek; 
szerokość fug 1,5 mm;  
- listwy prowadzące, listwy narożnikowe wypukłe i dylatacyjne; 
- wzmocnienia narożników wypukłych; 
- masy silikonowe do wypełnień naroży wklęsłych oraz do uszczelnienia styków ścian z elementami „białego 
montażu”, 
Wykonawca zastosuje środki gruntujące, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je według instrukcji 
producenta zgodnie z rodzajem podłoża. Akcesoria w jednolitym systemie w całym obiekcie.  
 
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z klejami, fugami i środkami gruntującymi 
wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z 
podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. 

       
2.5. Tapety 

Wszystkie użyte w projekcie tapety są tapetami winylowymi o podłożu tekstylnym produkowane przez 
firmę Newmor. Do pokoi : 
105, 106, 205, 206 – wybrana została tapeta Lattice VLT 502, 
107, 207 – tapeta Toban 110 
108, 208 – tapeta s. stripe 1006 
109 – tapeta Darnell 2232 

 



19 | S t r o n a  
 

3.0. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i ich rodzaju podano w OST. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
 

Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4.0. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i ich rodzaju podano w OST. 
 
4.2. Transport materiałów 
 

Transport materiałów na plac budowy winien odbywać się w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie 
opakowań skutkiem czego nastąpi jego zawilgocenie, zabrudzenie lub zanieczyszczenie. Transport ręczny 
klatką schodową. 

 
5.0. Wykonanie robót 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
 
5.2. Przygotowanie powierzchni 
 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy zabezpieczyć folią podkłady pod posadzki, stolarkę 
drzwiowa i okienną oraz pozostawione elementy wyposażenia w poszczególnych zadaniach budowlanych. 
Przygotowana do malowania powierzchnia tynku po-winna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku i łuszczącej się lub pylącej starej powłoki malarskiej. 
Plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny 
być dokładnie odizolowane. Powierzchnie metalowe należy oczyścić z rdzy i zgorzeliny. Następnie (w 
zależności od rodzaju podłoża) usunąć wszystkie zbędne gwoździe, haki itp. elementy, wyrównać i 
wygładzić powierzchnie, naprawić uszkodzenia, zagruntować i wy-konać szpachlowanie oraz szlifowanie 
powierzchni. Elementy metalowe należy zagruntować farbą miniową. Zamawiający, siłami własnymi, 
naprawi stolarkę drzwiową i okienną przewidzianą do malowania. 

 
5.3. Malowanie 
 

Prace malarskie należy prowadzić w przedziale temperatur +5 do +300C z rozróżnieniem w zależności od 
rodzaju farb, po wykonaniu napraw podłoży pod posadzki i przed ułożeniem posadzek.  
Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) należy: 
- stosować odzież ochronną, 
- wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza, 
- przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk (pieca, grzejnika 
elektrycznego, itp.) narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru, 
- umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót 
malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt p/poż. powinien być łatwo 
dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru. 
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5.4. Tapetowanie – tapety winylowe na podłożu tekstylnym  

Układając tapety winylowe należy bezwzględnie przestrzegać następujących zaleceń producenta:  
Należy odpowiednio przygotować ściany. Musza być one suche, wolne od kurzu, gładkie i jednobarwne. 
Łuszczące się podłoże, farby muszą zostać usunięte, a podłoże wyrównane i wygładzone. Ściany należy 
zagruntować odpowiednim dla danego rodzaju tapety i podłoża środkiem gruntującym (standard lub 
głęboko penetrujący).  
Temperatura otoczenia i ścian musi wynosić powyżej 18, a wilgotność ścian poniżej 10 %. 
Kleje, grunty i tapety muszą być składowane w pomieszczeniach, o temperaturze przekraczającej 5 °C. 
Należy zadbać o właściwe, jasne oświetlenie, najlepiej używając dodatkowego halogenu dającego 
kontrastowe, boczne światło.  
Klej musi być odpowiednio dobrany do tapety (klej standardowy oraz strippable – ułatwiający późniejszy 
demontaż okładzin). Nigdy nie należy rozcieńczać kleju. 
Należy używać specjalistycznych narzędzi: noża ze stopką, szpachli teflonowych, metalowej listwy oraz 
klasycznego, dobrej jakości noża tapeciarskiego. Dodatkowo niezbędny jest wałek do nanoszenia kleju 
oraz wiaderko z wodą + gąbka).  
Należy stosować następującą technikę montażu: 
Wieszając tapetę na podłożu tekstylnym (tkanym i nietkanym) smarować klejem tylko ścianę i wieszać 
suchą tapetę. 
Należy sprawdzić czy kolor i wzór tapety jest właściwy i poukładać rolki kolejno wg numerów serii.  
Rozwinąć rolkę i odciąć tylko trzy odcinki, każdy o 10cm dłuższy niż wysokość ściany. Sprawdzić czy 
wszystkie odcinki są wolne od wad. Ponumerować odcinki u góry ołówkiem w kolejności w jakiej są 
odcinane. Używać do tego celu miękkiego ołówka, nigdy pióra czy flamastra. Wieszać kolejno wg 
numerów serii i odwracać naprzemiennie odcinki, tak jak zostało to przedstawione na rysunku poniżej. 
Wieszanie należy zaczynać w rogu najbliżej okna. Klej nakładać równomiernie na powierzchni nie większej 
niż szerokość dwóch odcinków tapety. Powiesić pierwszy odcinek wzdłuż pionowej linii narysowanej na 
ścianie. Wygładzić tapetę plastikową szpachlą pionowymi, zachodzącymi na siebie ruchami. Górna część 
odcinka, oznaczona nr 1, powinna znajdować się u góry ściany. Następny odcinek oznaczony numerem 2, 
należy powiesić tak, aby część z numerem znajdowała się przy podłodze. Bryty należy założyć na siebie 
na ok. 6 cm. Następnie należy odciąć nadmiar tapety przy suficie i podłodze bardzo ostrym nożem 
przykładając metalową szpachlę. Do przycinania połączeń na ścianie używać specjalnego noża ze stopką 
(tapety na podłożu tekstylnym) lub klasycznego, ostrego noża i metalowej linijki (tapety na podłożu z 
papieru). Przesuwać nóż i metalową linijkę w dół wzdłuż środka założonych na siebie krawędzi tapet i nie 
wyjmować ostrza noża z nacinanego połączenia aż do zakończenia cięcia całego brytu. Przecinając tapety 
naciskać tylko z taką siłą, aby  przeciąć dwie warstwy tapety, a nie uszkodzić ściany pod tapetą. Wierzchni 
pasek odpadnie, natomiast spodni należy delikatnie wyjąć, a następnie wygładzić połączenie przy użyciu 
plastikowej szpachli. Usunąć wszystkie resztki kleju gąbką i czystą wodą przed jego wyschnięciem.  

 
6.0. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. Szczegółowe zasady kontroli ja-kości robót polegają 
na sprawdzeniu: 
- stanu przygotowania podłoża pod powłoki malarskie poprzez ocenę wyglądu powierzchni,  wsiąkliwości i 
wyschnięcia, 
- zdolności krycia podłoża przez powłoki malarskie, 
- sposobu wykonania robót malarskich, 
- dokładności wykonania robót malarskich. 

 
7.0. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. Podstawą dokonywania obmiarów, określająca 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
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1 m2 -  dla przygotowania powierzchni i wykonania robót malarskich na ścianach, sufitach,  
           stolarce, grzejnikach itp. elementach z wyjątkiem przypadków małych powierzchni obliczanych  w 
sztukach, 
1 m -  dla wykonania robót malarskich na rurach itp. elementach. 
 
8.0. Odbiory robót i podstawy płatności 
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w OST. Odbiór robót polega na 
sprawdzeniu jakości wykonanych prac. 

 
9.0. Przepisy i dokumenty związane 
 
9.1. Normy 
− PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje wyrobów lakierowych. Część 3: 

Przygotowanie powierzchni i metody nakładania 
− PN-EN 971-1 Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 

 
 

DRZWI  Z  MONTAŻEM 
 

45000000-7: roboty budowlane 
45421100-5: instalowanie drzwi 
 
 
1.0.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem drzwi wchodzących w skład prac związanych z remontem pokoi 
hotelowych Domu Muzyka w Gdańsku. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzi wykonanie: 
- zabezpieczenie pokoi przed zakurzeniem przy wymianie drzwi wejściowych do tych pokoi; 
- demontaż starych i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą i opaskami do łazienki (pokój nr 109); 
- demontaż starych opasek i montaż nowych opasek do drzwi łazienkowych w wybranych pokojach; 
- demontaż drzwi wejściowych do pokoi wraz z ościeżnicami i opaskami;  
- montaż nowych drzwi z ościeżnicami i opaskami (drzwi p.poż EI30, dźwiękoszczelne); 
- montaż samozamykaczy szynowych geze  (zakup Wykonawcy) oraz klamek (dostarczone przez 
Zamawiającego); 
- uzupełnienie wykładziny dywanowej w miejscu zdemontowanego progu drzwiowego (wykładzina 
dostarczona przez Zamawiającego); 
- uzupełnienie spoin ościeży ścian zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji, wywiezienie gruzu i 
zdemontowanej stolarki, utylizacja gruzu i inne; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu drzwi.  
Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem starych drzwi z przygotowaniem 
otworów, montażem nowej stolarki, wykończeniem oraz innymi pracami dodatkowymi towarzyszącymi 
związanymi z wymianą drzwi. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przy robotach związanych z instalacją drzwi i okien  należy ściśle stosować się  do instrukcji producenta tych 
elementów  w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu,  etc. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z dokumentacją projektową, poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz specyfikacjami technicznymi.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zamieszczono w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 
2.2. Wymagania dotyczące stolarki otworowej 
Wymagania dotyczące stolarki otworowej określają  katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji dokumenty potwierdzające, że materiały spełniają warunki 
określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
2.3. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych 
określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien i drzwi muszą 
spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania”. 

 
2.4. Drzwi – wymagania 
 
2.4.1. Drzwi  wewnętrzne 
-     drzwi do łazienki wraz z opaskami – rozwieralne, jednoskrzydłowe, płycinowe z wentylacją, wykonane z 

drewna sosnowego malowanego na biało, 
-     drzwi wejściowe p.poż.- wewnętrzne pełne, rozwieralne, jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe EI 30, 

dźwiękoszczelne 32 dB, listwy ozdobne naklejane, tworzące 3 pola, pokryte okleiną naturalną Jatobe + 
lakierowane bezbarwnie, ościeżnica drewniana, regulowana, na ściany o grubości 150 mm + opaski 
gładkie poszerzone 120/125 mm 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 
 
3.2. Sprzęt do osadzenia drzwi  

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania                        
z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu 
Ogólne wymagania  dotyczące transportu opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Określa je również norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i  transport”. 
 
4.2. Transport i rozładunek 
Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. 
Rozładunek powinien obywać się w sposób zmechanizowany przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony  
przed uszkodzeniami. 
 
4.3. Składowanie  
Składowanie powinni odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 
Drzwi i okna układa się na pokładach w stosy przylgami do dołu, z podziałem na typy i wymiary, przy czym 
miejsca oznakowania wyrobów powinny być łatwo dostępne. Każdą sztukę należy oddzielać przekładkami z 
suchych desek i listew. 
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Zmontowane komplety ościeżnic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, 
oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. W takie sam sposób ustawia się również komplety drzwiowe ze 
stalowymi ościeżnicami, progami do dołu. 
 
Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby także przed uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak 
również malarskiego wykończenia. 
Nie wolno składować wyżej wymienionych wyrobów (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem,                         
w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze  nie niższej niż + 5oC.  Pomieszczenia powinny być 
suche i przewietrzone. Ościeża powinny być oczyszczone i gładkie. 
 
5.3. Instalacja i montaż okien i drzwi  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien i drzwi               
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań. 
 
5.3.1. Właściwy czas osadzania stolarki otworowej i elementów ślusarskich. 

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze  nie niższej niż + 5oC. 
 
5.3.2. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 

Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby stolarki otworowej 
z PVC. 
Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek nieostrożnego transportu materiałów i 
elementów do innych robót budowlanych i instalacyjnych. W celu ochrony ościeżnice należy obić paskami 
płyty pilśniowej lub zabezpieczyć okładziną z desek. Ościeżnice, a także i skrzydła okienne, w przypadku 
kiedy okres zimowy powoduje konieczność zawieszenia skrzydeł przed wykonaniem robót tynkowych należy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami  zaprawą..  
Wyroby ślusarskie powinny być zabezpieczone od wpływów wilgoci i działania czynników chemicznych 
wywołujących korozję (kwasy) oraz zanieczyszczeń zaprawą, szczególnie cementową, która jest trudna do 
odspojenia. 
 
5.3.3. Sposoby mocowania stolarki otworowej 
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów 
sprawdzając czy: 
-    naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 
-    uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą), 
-    okapniki są prawidłowo przykręcone, 
-    szyby, a  szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 
-    okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
Nie należy zabudowywać okien i drzwi uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. 
Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania 
elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a progi i nadproża w 
poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. 
Brak prostokątności ościeży wymaga uzgodnionego z projektantem usunięcia tej usterki. Powierzchnie 
ościeży w każdym przypadku musza być zatarte zaprawą, a wszelkie wyrwy i obicia muszą być uzupełnione. 
 
5.3.4. Mocowanie drzwi. 
Ościeżnice stalowe  osadza się w pozostawionych gotowych otworach. Zaopatruje się je w tzw. wąsy                            
z płaskownika, które osadza się w przygotowanych w podłożu gniazdach wypełnianych później zaprawą 
cementową 1:3. 
Elementy aluminiowe i stalowe mogą być również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub                  
i nakrętek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Styki ościeżnicy z 
murem należy uszczelnić szczeliwem syntetycznym . Szczeliny między węgarkami a ościeżnicą należy 
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wypełnić szczeliwem syntetycznym i uzupełnić masą uszczelniającą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Metody badań okien i drzwi określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej SST. 
Częstotliwość, zakres oraz warunki badań jakości montażu stolarki otworowej powinny zostać zawarte 
w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Oceniać należy w szczególności: 
-jakość materiału – dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, 
-jakość wykonania otworów, 
-prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy), 
-zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2 mm / 1 mb 

ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, 
-prawidłowość osadzenia podokienników, 
-prawidłowość szklenia, 
-estetykę wykonania. 
 
6.3. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej  
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. 
Odchylenie ościeżnic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 
ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. 
Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3 mm, 
a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie większe niż 6 mm. 
Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych 
luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe  lub okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się 
przez  włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą  a ramiakiem paska papieru pakowego o 
szerokości  2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za 
szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów 
nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 
Konieczność dodatkowych pasowań skrzydeł drzwiowych (np. regulacja zawias, zamka) wymaga  wykonania 
tych prac wyjątkowo ostrożnie i starannie. 
Skrzydeł drzwiowych oklejonych folią PVC bądź drzwi o podwyższonej ognioodporności nie można przycinać 
lub regulować na budowie, ponieważ spowoduje to istotne obniżenie jakości wyrobu. Uszkodzone  skrzydła 
wymagają naprawy przez producenta 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową zintegrowanego obmiaru dla wykonania stolarki drzwiowej  jest: m2 (metr kwadratowy) 
Pomocniczymi jednostkami są: 
Jednostką obmiarową dla  drzwi jest 1 szt (sztuka)   
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
8.2. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej i elementów stolarki budowlanej 
Odbiorowi podlegają następujące elementy: 
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8.2.1. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej. 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia 
ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem ościeży.  
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe zawarte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
10.1.Polskie Normy 

 
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH NORM DOTYCZĄCYCH OKIEN I DRZWI – STOLARKA OTWOROWA  
 
PN-EN 1191:2002        Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie –   
  Metoda badania 
PN-EN 12207:2001      Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja      
PN-EN 12208:2001      Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001      Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001      Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 12400:2004      Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1026:2001        Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027:2001        Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000:1996        Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996        Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-90/B-91002            Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych   
                                     modularnie 
PN-88/B-10080  Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw   
  sztucznych. Wymagania i badania 
PN-88/B-10085  Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw   
  sztucznych.                   
Zmiana 2                      Wymagania i badania 
 
PN-88/B-10085            Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3) 
   /Az3:2001 
 
10.2. Inne dokumenty 
Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty. 
 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 
45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót instalacji elektrycznej w 
obiektach kubaturowych w zakresie wynikającym z pkt. 1.1. ST „Wymagania Ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
zmodernizowanie instalacji elektrycznej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji w obiekcie objętym 
Kontraktem. 
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Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót : 

- demontaż istniejącej instalacji, 
- montaż  nowej instalacji elektrycznej w zakresie objętym projektem,  
- montaż rozdzielnic elektrycznych,  
- montaż opraw oświetleniowych, żyrandoli i kinkietów, 
- montaż osprzętu elektrycznego, 
- badania instalacji,  
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

 
2.  Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Do remontu mają być użyte materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10 ustawy z dn. 
07.07.1994 r Ustawa Prawo Budowlane. 
 
2.2. Rodzaje materiałów: 
2.2.1. Osprzęt elektryczny firmy Kos Vena w kolorze patyna i krem.  Szczegółowe rozmieszczenie pkt. 

świetlnych w projekcie (architektura wnętrz) – Modernizacja pokoi hotelowych 
2.2.2. Oprawy oświetleniowe : 

- w pokojach – kinkiety Alfa Roksana 16070 (kinkiety dostarczone przez Zamawiającego),   
- w łazienkach – we wszystkich kinkiety halogenowy MARCO firmy Italux oraz dodatkowo w 106 i 206 
Lampa ścienna/sufitowa Saygo okrągła LED (IP44). Kinkiety łazienkowe dostarcza Wykonawca. 

 

3. Sprzęt 

Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcjami ich producentów i unikając ich zanieczyszczenia. 

5. Wykonanie robót 

    5.1      Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wykonywany będzie z odzyskiem elementów wyposażenia.  

5.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 
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i odbioru robót budowlano-montażowych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.  

  6.    Odbiór robót 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych.  

 

6.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej podlegają: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi wstępnemu 
c) odbiorowi końcowemu 

 
 

INSTALACJE SANITARNE 
 
45330000-9: roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45232460-4: roboty sanitarne 
45332400-7: roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie wymiany 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w pomieszczeniach mieszkalnych podlegających remontowi w 
obiektach Akademii Morskiej w Gdyni. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
zmodernizowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji w 
obiekcie objętym Kontraktem. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót : 

- demontaż istniejącej instalacji, w tym: toalet z dolnopłukiem, umywalek z półnogą (półnoga zostanie 
wykorzystana do nowej umywalki), kabin z brodzikiem, baterii umywalkowych, baterii prysznicowych z 
zestawem mocującym, 
- montaż rurociągów i zaworów, 
- montaż nowych urządzeń sanitarnych i armatury, 
- badania instalacji, 
- regulacja działania instalacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Przewody 

Instalacja wody zimnej oraz c.w.u. będzie wykonana z rur PCV.  

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2.2. Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w armaturę dobraną ściśle zgodnie z projektem. 

Bateria do zlewu stojąca wraz z zaworkami i wężykami dopływowymi. 

Umywalka asymetryczna prawa lub lewa do wszystkich pokoi z wyjątkiem w pokoju 106  

Bateria natryskowa z termostatem w zestawie prowadnicą, wężem i słuchawką 

Brodziki natryskowe – o różnych wymiarach, należy zamontować zgodnie z wykazem w projekcie. 

Do brodzików należy zamontować : 

- ściankę kabinową typu Walk-in (w 5 pokojach 103, 104, 201, 203, 204) oraz  

- drzwi wahadłowo składane oraz ściankę boczną ruchomą (w 9 pokojach 105, 106, 107, 108, 109, 205, 206, 
207, 208) zgodnie z projektem. 

Połączenie brodzików ze ścianą wykonać na listwie elastycznej zabezpieczonej silikonem elastycznym. 

Miska ustępowa podwieszana na stelażu stalowym typu „Geberit” lub równoważny z zabudowanym 
systemem spłukującym. 

Należy zastosować deskę sedesową twardą. 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcjami ich producentów i unikając ich zanieczyszczenia. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Zasady wykonania robót  

5.2.1.    Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wod.-kan. wykonywany będzie z odzyskiem elementów. Rurociągi należy 
pociąć na odcinki o długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować. 

5.2.2. Montaż rurociągów 

Kolejność wykonania robót :          

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
     W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać  żadnych połączeń. Przejścia 
przez przewody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym.    Wypełnienie  powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody  określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą  odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian 
za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0m dla rur o  średnicy 15-20mm, przy czym na każdej 
kondygnacji musi być zastosowany co  najmniej 1 uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przez 
załamaniami pionów  wykonać rewizje. 

5.2.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.2.4. Badanie i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli 
w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 
oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót instalacyjnych jest 1m, 1 szt, 1 kpl, 1 msc. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST.1 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

8.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi wstępnemu 
c) odbiorowi końcowemu 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
10. Przepisy związane 

Normy 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca 
zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych 
kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów : 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” Arkady, Warszawa 1988. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRITI INSTAL, Warszawa 2001. 
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