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SPIS TREŚCI                                    
 
A-00.00 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  (zwana dalej jako ST)     
WYMAGANIA OGÓLNE      str. 4 
 
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

B-00.00 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  (zwana dalej jako SST)   
ROBOTY BUDOWLANE     str. 14 
 
B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
B-02  ROBOTY TYNKARSKIE    
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
B-03  OBUDOWY Z PŁYT G-K    
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
B-04.  STOLARKA OKIENNA  
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
B-05. ROBOTY MALARSKIE    
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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A-00.00 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  (zwana dalej jako ST)    
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
SPIS TREŚCI : 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.6. Zasady kontroli i odbioru robót. 
1.7. Teren budowy, dokumenty budowy. 
1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
6.2. Badania. 
6.3. Atesty. 
 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.3 Odbiór końcowy robót. 
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą okien połaciowych w budynku Domu 
Studenckiego SONATA Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla niżej wskazanych robót 
(objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST) : 
B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE    
kod CPV: 45111300-1 roboty rozbiórkowe, 45100000-8 przygotowanie terenu pod 
budowę, 45113000-2 roboty na placu budowy, 45111220-6 roboty w zakresie usuwania 
gruzu, 
 
B-02  ROBOTY TYNKARSKIE 
kod CPV: 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 
45410000-4 tynkowanie, 
 
B-03  ŚCIANKI, OBUDOWY Z PŁYT G-K   
kod CPV: 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,  
45421152-4 instalowanie ścianek działowych, 45420000-7 roboty w zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 
 
B-04  STOLARKA OKIENNA     
kod CPV: 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 
44221100-6: okna, 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421132-8 
instalowanie okien, 
 
B-05 ROBOTY MALARSKIE     
kod CPV: 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 
45442100-8 roboty malarskie, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania robót 
budowlanych, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Inspektor Nadzoru (Inspektor) - osoba nadzorująca prowadzone roboty budowlane, 
wyznaczona przez Zamawiającego.  
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Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Dokumenty kontraktowe (kontrakt) – umowa zawarta między Zamawiającym, a wybranym 
przez niego Wykonawcą.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy 
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennikiem budowy, Dokumentacją Projektową i ST. 

1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych 
polegających na wykonaniu wymiany okien połaciowych w budynku Domu Studenckiego 
SONATA Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zlokalizowanego 
w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1-2. 

1.5.3. Utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu odbioru częściowego i 
końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego 
otoczenia w zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym 
razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 
 
1.6. Zasady kontroli i odbioru robót 
 
1.6.1. Inspektor Nadzoru 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z 
rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w 
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne państwowe. 
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Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. Inspektor odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji.  
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Dokumentację Projektową. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
  1) Dokumentacja Projektowa  – do opisu przedmiotu zamówienia, 
  2) Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i 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 są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową –
lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.7. Teren (placu) budowy i dokumenty budowy 
 
1.7.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia zgodnie z 
warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac. 
W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego 
końcowego odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. 
Uszkodzenia  lub zniszczenia  Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt . 
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy 
Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć urządzenia zabezpieczające, a także 
zapewnić obsługę wszystkich urządzeń zabezpieczających. 

1.7.3. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia kontraktu . 
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy . 
Do Dziennika Budowy wpisuje się : 

• datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
• daty częściowych odbiorów, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• wnioski i zalecenia projektanta, 
• zgłoszenia zakończenia robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót, 
• informacje o wbudowanych materiałach. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
1.7.4. Księga obmiaru 
Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do 
księgi obmiarów. 
Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 Specyfikacji. 
 
1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów 
następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację budowy, 
• protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
• protokóły odbioru robót. 
 
1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o 
przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować 
natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 
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1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

1.8.1. Przestrzeganie prawa 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne 
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót 
lub mogą wpłynąć na sposób przeprowadzenia robót. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 
przepisy wymienione powyżej. 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prawnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz prawnej. 
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia . 
 
1.8.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
 
1.8.6. Ochrona środowiska 
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
prowadzenia 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.  
 
1.8.7.Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy.  
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora . 
Jeśli Inspektor zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora . 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót dprowadzone przez 
wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora . 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiałów. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora. 
 
2.5. 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. 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. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w 
ST . W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora . 
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4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca użyje 
sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt . 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków kontraktu przez Wykonawcę . 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny . 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych . 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca . 
 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty.  
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
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 
jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 
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robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST . 
 
6.2 Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

 
6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

6.3 Atesty 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
kontraktu. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda 
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT (jeżeli będzie konieczność dokonania obmiaru) 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy : 
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/ odbiorowi końcowemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych 
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej 
części robót. 

8.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 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. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I”. 
 
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową powykonawczą, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
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). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmować: 
•  robociznę bezpośrednią; 
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 
•  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
•  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania 
powykonawczej dokumentacji; 
•  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 
•  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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B-00.00 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  (zwana dalej jako SST)   
ROBOTY BUDOWLANE      
 
SPIS TREŚCI 
 
B-01.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE    
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
B-02.  ROBOTY TYNKARSKIE    
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
B-03.  ŚCIANKI, OBUDOWY Z PŁYT G-K    
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
B-04.  STOLARKA OKIENNA    
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
B-05. ROBOTY MALARSKIE    
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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B-01.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.    Wstęp  
 
1.1.  Przedmiot  SST 
Przedmiotem   niniejszej   SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania   i  odbioru  robót 
rozbiórkowych. 
 
1.2. Zakres  stosowania SST 
Specyfikacja   techniczna SST   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.    
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 
związanych z : 
- demontażem fartuchów (opierzeń okien) 
- demontażem okien, 
- rozebraniem obudowy z płyt G-K, 
- wywiezieniem gruzu. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych:   
45111300-1 roboty rozbiórkowe, 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę, 
45113000-2 roboty na placu budowy, 45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu, 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST „Wymagania  ogólne”   pkt. 3. 
Sprzęt  używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez  
Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt.4. 
Załadunek, transport, rozładunek materiałów z rozbiórek powinien  odbywać się środkami  
zapewniającymi ich bezpieczny transport.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe - wykonywać ręcznie lub drobnym sprzętem zmechanizowanym. 
Roboty prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na charakter obiektu  
W widocznych miejscach umieścić tablice ostrzegawcze. 
 
5.2 Materiały do odzysku 
Demontaże elementów przewidzianych do ponownego wbudowania wykonywać ze 
szczególną starannością. Elementy wskazane przez inspektora nadzoru, po starannym 
demontażu zabezpieczyć przed zniszczeniem ( np. kartonem falistym i folią ).  
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6. KONTROLA  JAKOŚCI 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  ST „Wymagania ogólne”  
pkt. 6.  
 
7.    OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne  wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano w  ST  „ Wymagania ogólne”   pkt. 7. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST   „ Wymagania  ogólne”   pkt.8. 
 
9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w  ST „ Wymagania  ogólne ”  pkt. 9. 
 
9.1 Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje miedzy innymi : 
- wewnętrzny transport poziomy na przeciętne odległości występujące na budowie, 
- zniesienie oraz wyniesienie poza obręb budynku gruzu i materiałów z rozbiórki i złożenie 
ich na wskazanym miejscu na placu budowy, 
-  utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych rusztowań umożliwiających wykonanie 
robót,  
-  załadunek, wywóz i koszt utylizacji  materiałów pochodzących z rozbiórek na wysypisko. 
  
 
B-02  ROBOTY TYNKARSKIE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot  SST 
Przedmiotem   niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  SST są wymagania  dotyczące   
wykonania i  odbioru  tynków  wewnętrznych. 
 
1.2.  Zakres  stosowania  SST 
Specyfikacja  Techniczna  SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia  robót  tynkarskich tj.  
uzupełnienie tynków wewnętrznych kat III na ścianach i stropach oraz skosach połaci. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45410000-4 
tynkowanie, 
 
1.4.  Określenia  podstawowe 
    
      Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego  do  
                       ułożenia ręcznego, 
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      tynki  zwykłe - stanowią  warstwę  ochronną   lub  wyrównawczą, do których  
                                wykonania  zostały  użyte  zaprawy. 
 
 
1.5. Ogólne   wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów, wykonanych  robót 
oraz  za  ich  zgodność z Dokumentacją  Projektową, Specyfikacją  Techniczną  oraz  
zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST „ Wymagania  ogólne”  pkt.2. 
Zaprawy  użyte  do  wykonania  tynków  powinny  odpowiadać  wymaganiom   w/g  PN-
90/B-14501. Do  zapraw  służących  do  wykonania   spodnich  warstw  tynku  należy  
stosować  piasek odmiany 1 w/g  PN-79/ -06711. Do  zapraw  przeznaczonych   na 
wierzchnią  warstwę  tynku  o gładkiej powierzchni  należy stosować  piasek  przesiewany, 
odpowiadający wymaganiom  odmiany 2 w/g  PN-79/B-06711.   
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 3. Sprzęt 
używany do wykonania robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne zasady  dotyczące transportu materiałów podano w  ST „ Wymagania ogólne” pkt.4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób 
zapewniający ich właściwy stan techniczny. 
 
5.  WYKONANIE   ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
5.1.1.  Zgodność z dokumentacją. 
Tynki zwykłe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm i określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dopuszcza się tylko takie  
odstępstwa od  projektu technicznego, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie; uzgodnione z  Inspektorem, oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy. 
 
5.2. Prawidłowość  i  dokładność  wykonania  robót tynkarskich 
 
5.2.1  Zasady  ogólne, których  należy  przestrzegać  przy  wykonywaniu  tynków: 
            a) przed  rozpoczęciem  robót  tynkowych  powinny  być ukończone wszystkie   
                roboty stanu surowego, wykonane  roboty  instalacyjne podtynkowe,  
                zamurowane  wszystkie  przebicia i  bruzdy  oraz  obsadzone  ościeżnice   
               okienne; 
           b) podłoże  powinno  być  przygotowane  w  sposób  zapewniający  jak  najlepszą   
               przyczepność tynku; 
           c) marka  zaprawy  do  wykonania  tynku  powinna  być  dostosowana  
               do rodzaju i wytrzymałości   podłoża  oraz  jego  charakteru użytkowego; 
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           d) tynk  powinien być  na  całej powierzchni  ściśle  powiązany  z  podłożem, a  
               przy  tynkach  wielowarstwowych  również  poszczególne warstwy  powinny   do   
               siebie  ściśle  przylegać na  całej  powierzchni; 
           e) tynki  powinny być wykonane w  temperaturze otoczenia nie  niższej niż 5oC i pod    
               warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek temperatury  poniżej  0oC; 
           f) świeże  tynki powinny  być  zabezpieczone  przed   gwałtownym  wyschnięciem   
               przez zasłanianie  ich  przed  bezpośrednim   działaniem  promieni   słonecznych. 
 
5.2.2. Grubość  tynków 
 

Tynk  kat. I. Grubość  10mm. Dopuszczalne  odchyłki  tynku +4mm,-6mm. 
Tynk  kat. II. Grubość 15mm. Dopuszczalne  odchyłki   tynku +3mm; -5mm. 
Tynk  kat. III. i IV. Dopuszczalne  odchyłki  tynku  + 2mm;-4mm. 

 
6. KONTROLA   JAKOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące kontroli jakości robót podano  w  ST „ Wymagania ogólne” 
pkt.6. 
 
6.1. Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynku. 
 
6.1.1 Powierzchnie  tynków  powinny  być  tak wykonane , aby stanowiły płaszczyzny 
pionowe lub  poziome. Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  otynkowanych  powinny  być  
prostolinijne lub łukowe. 
Dopuszczalne  odchylenia  nie  mogą  dla  poszczególnych  kategorii  tynków przekraczać: 
            

kat. I  - nie podlegają  sprawdzeniu, 
    

kat. II- odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  nie większe  niż 4mm na całej długości 
łaty  2m, 

 
kat. III- odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny nie  większe niż   3mm  na  całej 

długości łaty  2m, 
 

kat . IV - odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny nie  większe niż 2mm i w liczbie nie 
większej   niż 2mm  na  całej  długości  łaty. 

 
6.1.2. Wykończenie  naroży  i ościeży  tynków. 
Naroża, ościeża oraz wszelkie  obrzeża powinny  być wykonane  zgodnie  z dokumentacją. W  
miejscach  narożnych  na  uszkodzenia mechaniczne  otynkowane  naroża  powinny  być  
zabezpieczone poprzez zamocowanie  systemowych metalowych  kształtowników. 
 
6.2.Badania 
Podstawę  do  odbioru robót  tynkarskich  stanowią  następujące  badania: 
6.2.1. Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją techniczną  należy przeprowadzić przez 
porównanie wykonanych  tynków z  dokumentacją opisową  i  rysunkową  za  pomocą  
oględzin  zewnętrznych i  pomiarów. 
 
6.2.2.Sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzić  bezpośrednio na  podstawie  kontroli 
przedłożonych   dokumentów. 



Strona 19 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót Budowlanych 

Wymiana okien połaciowych w budynku SONATA Akademii Muzycznej w Gdańsku 
 

 
6.2.3.Sprawdzenie  podłoży  należy  przeprowadzić  przez  oględziny zewnętrzne  w trakcie  
odbioru  częściowego. 
 
6.2.4.Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  
opukiwania. Po odgłosie  należy  stwierdzić  czy  tynk  przylega czy  odstaje. 
 
6.2.5.Badania grubości tynku należy  przeprowadzić poprzez  wycięcie otworów  kontrolnych 
o średnicy około  30mm i  pomiar  z  dokładnością  do  1mm. 
 
6.2.6 Badanie  wyglądu powierzchni  otynkowanych dla  określenia kategorii tynku  oraz 
sprawdzenie występowania  wad  i  uszkodzeń  tej  powierzchni  należy  przeprowadzić  za  
pomocą  oględzin zewnętrznych  i  pomiaru .Gładkość  powierzchni  otynkowanej  należy  
ocenić  przez   potarcie tynku  dłonią. 
 
6.2.7. Badanie  prawidłowości  wykonania powierzchni  i  krawędzi  tynków: 
          

sprawdzenie odchylenia powierzchni  należy przeprowadzić za  pomocą 2m łaty  
           z dokładnością do 1mm, 
 

sprawdzenie  prawidłowości  spionowania  i  spoziomowania  powierzchni należy   
           przeprowadzić za  pomocą  łaty  kontrolnej  z wmontowaną dwukierunkową   
           poziomicą  w  dowolnym miejscu. Odchylenie nie  powinno  być  większe  niż   
           podano  w  pkt. 6.1.1., 
     

sprawdzenie kąta  między  przecinającymi  się  płaszczyznami należy przeprowadzić  
             kątownicą. Prześwit   w  odległości  1m  od  wierzchołka   mierzonego  kąta  nie  
             powinien przekraczać : 
                      - kat. II-  4mm 
                      - kat. III- 3mm 
                      - kat. IV-2mm, 
      

sprawdzenie  wykończenia  tynków  na stykach , narożach i  obrzeżach  należy   
             przeprowadzić wzrokowo  równocześnie  z  badaniem  wyglądu   powierzchni   
             otynkowanych. 
 
7.   OBMIAR   ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  
 pkt.7. 
  
7.1. Sposób  obmiaru robót 
Tynki oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich powierzchni  jako  iloczyn   długości  ścian 
w  stanie  surowym  i  wysokości  mierzonej  od  czystej  podłogi  do  spodu  stropu. 
 
7.1.1.  Z  nakładów  na  powierzchnię  tynków  i gładzi  potrąca  się  nakłady  na  
powierzchnie nie otynkowane  jeżeli  jest  większe  niż  1m 2. 
 
7.1.2. Potrąca  się otwory  o powierzchni  ponad  1m 2  jeśli  ościeża  ich są nie otynkowane 
oraz otwory o  powierzchni  ponad  3m2 . 



Strona 20 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót Budowlanych 

Wymiana okien połaciowych w budynku SONATA Akademii Muzycznej w Gdańsku 
 

 
7.1.3.  Z  powierzchni  tynków  nie  odlicza  się  powierzchni  nie otynkowanych  lub  
ciągnionych mniejszych  niż 1m2  i  powierzchni  otworów  do 3m2,  jeżeli  ościeża  ich  są  
tynkowane. 
 
7.1.4.  Tynki  ościeży  w  otworach o  powierzchni  ponad  3m2  oblicza  się  jako  iloczyn  
jednokrotnej długości i szerokości ościeża,  mierzonej  w  stanie  surowym. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt.8. 
 
8.1. Sposób  odbioru  robót 
Badania  w/g pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbioru  końcowego  robót. W 
przypadku stwierdzenia  odchyleń, Inspektor ustala  zakres  robót  poprawkowych. Roboty  
poprawkowe wykonuje  Wykonawca  na  swój  koszt  w  terminie  uzgodnionym  przez  
Inspektora. 
 
9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności podano  w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
10.1  Normy  i  dokumenty  związane 
     1. PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badanie  cech fizycznych                                                 
                                    i wytrzymałościowych. 
     2. PN-79/B-06711  Kruszywa  mineralne. Piasek  do zapraw  budowlanych. 
     3. PN-90/B- 14501 Zaprawy  budowlane  zwykłe. 
 
 
 
B-03  OBUDOWY Z PŁYT G-K 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obudów, ścianek działowych oraz stropu podwieszonego z płyt gipsowo-
kartonowych na rusztach metalowych . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
      
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :   
 - przygotowaniem materiałów do montażu 
 - montażem płyt gipsowo-kartonowych 
 - kontrolą jakości robót i materiałów . 
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Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych:  
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,  45421152-4 
instalowanie ścianek działowych, 45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie, 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 - płyta gipsowo-kartonowa - płyta gipsowo-kartonowa zwykła  
 - ruszt metalowy - profile do obudów, ścianek i stropów z płyt gipsowo-kartonowych 
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe winny spełniać wymagania   BN-86/6743-02 
 
2.1.1. Asortyment płyt gipsowo-kartonowych 
Do wykonania obudów przewidziano płyty grub. 12,5mm wodoodporne.  
 
2.2.  Wkręty do płyt 
 
2.2.1. Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym wg PN-92/M-83/02 o średnicy 
2:3 mm i długości 12:18 mm . Wkręty powinny być ocynkowane . 
 
2.3. Gips budowlany szpachlowy 
 
2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno - 
gipsowym 0,65 : 0,75. 
 
2.3.2. Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu 
szpachlowego. 
 
2.4.  Profile stalowe do obudów, ścianek 
 
2.4.1. Profile o symbolu literowym „U”  zimno gięte z blachy ocynkowanej grub. 6 mm, 
spełniające wymagania niemieckiej normy DIN18182. 
 
2.4.2. Profile o symbolu literowym „C” o wymiarach  zimno gięte z blachy jw. 
 
2.5.  Filc bitumizowany 
 
2.5.1 Filc bitumizowany z wełny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno 
giętych. 
 
2.6. Taśma papierowa perforowana 
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2.6.1. Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mm na połączenia płyt 
warstwowych. 
 
2.7. Kołki mocujące profile 
 
2.7.1. Kołki mocujące wstrzeliwane z nabojem i osłoną  lub kołki plastykowe. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania obudów z płyt 
gipsowo-kartonowych powinny odbywać się tak aby zachować dobry stan techniczny. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 4.  
 
5. WYKONANIE TOBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
    
5.1.1. Wykonanie obudów płytami gipsowo-kartonowymi może być rozpoczęte w 
pomieszczeniach dopiero po: 
 
5.1.1.1. Zakończeniu wykonanych na mokro robót tynkarskich na ścianach i sufitach w 
pomieszczeniach, w których będą one montowane. 
    
5.1.1.2. Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ( wodociągowych kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale 
przed założeniem armatury oświetleniowej ( wyłączniki, kinkiety itp.). 
 
5.1.2.  Warunki cieplno-wilgotnościowe 
 
5.1.2.1. Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy temperaturze 
nie niższej niż 15oC i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że 
okładziny bez spoinowania mocowane na wkręty mogą być osadzone już przy temperaturze 
nie niższej niż 5oC. 
 
5.1.3 Przygotowanie podłoży 
Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane obudowy z suchych 
tynków, powinny stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni . 
     
5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie 
powinno być większe niż 3mm na 1m i 10mm na całej długości lub szerokości. Odchylenie 
od pionu na wysokość i całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm .  
 
5.1.3.2 Konstrukcja ścian przed ułożeniem suchych tynków powinna być oczyszczona z 
kurzu, nacieków zaprawą i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha.  
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5.1.4.  Cięcie płyt 
 
5.1.4.1. Płyty gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150-
200mm poruszanej z szybkością około 2700 obr/min., ręcznie piłą stolarską lub ostrym 
nożem. Powstające po przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb. 
 
5.1.5.  Mocowanie płyt tynkowych 
  
5.1.5.1. Mocowanie płyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywać się za pomocą 
wkrętów np. samogwintujących wg PN 92/M-83 102. Rozstaw wkrętów powinien być nie 
większy niż 30cm, a ich odległość od krawędzi powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów 
powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiły się w licowane powierzchnie płyt, ale nie 
powodowały przerwania kartonu.   
 
5.1.6. Spoinowanie 
 
5.1.6.1. Płyty tynkowe mają być układane z zachowaniem odstępu aby w późniejszym czasie 
nie powstały na ich połączeniu rysy. 
 
5.1.6.2. Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie 
wypełnić gęstym zaczynem gipsowym. Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać 
rzadkim zaczynem do lica płyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taśmy samoprzylepnej. 
Po stwardnieniu przeszlifować papierem ściernym. 
 
5.2    Obudowa okna 
Systemowe rozwiązanie, montaż płyt na stelażu C50, C75 lub C100 w zależności od różnicy 
wymiaru otworu i wymiarów zewnętrznych okna, z pojedynczą płytą GK z jednej strony. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
6. 
 
6.1.  Wymagania dla powierzchni i krawędzi suchych tynków 
 
6.1.1. Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub być zgodne z 
kątami przewidzianymi w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn suchego tynku 
powinny być prostoliniowe . 
 
 
6.2. Badania 
Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania: 
 
6.2.1. Sprawdzenie  zgodności z dokumentacją techniczną przeprowadza się przez 
porównanie wykonanych ścian a suchych tynków z projektem technicznym i stwierdza 
zgodność za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru . 
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6.2.2. Sprawdzenie  materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie kontroli 
odpowiednich zaświadczeń (atestów) lub świadectw dopuszczania do stosowania w 
przypadku materiałów nieznormalizowanych  
  
6.2.3. Sprawdzenie podłoży (rusztów) przeprowadza się porównanie jakości i prawidłowości 
ukształtowania ich powierzchni  w trakcie odbioru międzyoperacyjnego .  
 
6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt przeprowadza się przez porównanie 
tych robót z wymaganiami pkt. 5.1.5. 
 
6.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
przeprowadza się na podstawie zgodności z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocą oględzin  
zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej 
długości 2m w dowolnych  miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między łatą a 
powierzchnią płyt z dokładnością  do 0,5 mm . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „Wymagania ogólne pkt. 7.  
  
7.1 . Sposób obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni oddzielnie dla poszczególnych 
rodzajów i typów konstrukcji.  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją Projektową 
oraz dodatkowe, których potrzebą wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy  
Wykonawcą i Inspektorem  nadzoru. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Sposób odbioru robót  
Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-92/M-83102  Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym. 
   
 BN-86/6743-02 Płyty gipsowo - kartonowe. 
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B-05. STOLARKA OKIENNA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot  SST 
Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  stolarki okiennej, połaciowej.                      
 
1.2 Zakres stosowania  SST    
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy  
w  okresie  obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 

  
 1.3  Zakres  prac objętych  SST 

- dostawa i montaż okien połaciowych,  
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 44221100-6 okna, 
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421132-8 instalowanie okien, 
 
 
1.4   Normy 
 
1.4.1 Wyroby  stolarki   powinny  odpowiadać następującym publikacjom  i  normom :  

 
 PN-91/B-02020-współczynnik przenikania  ciepła 
 PN-87/B-02151.03-ważony wskaźnik izolacji akustycznej właściwej 
 PN-66/B-94401-zamki  zapadkowe 
 PN-70/B-99404-zaczepy do zamków wpuszczanych zapadkowo 
 PN-74/B-94211-zasuwnica  wierzchnia suwakowo-zakrętowo-czołowa 
 PN-88/B-10085- stolarka budowlana, wymagania i badania 
 BN-85/7152-11- album typowej stolarki  okiennej i drzwiowej  dla    
                             budownictwa  ogólnego 
 PN-72/B-10180- roboty szklarskie, wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-79/D-01012- wady  drewna 
 PN-85/F-06005- złącza  stolarskie 
 PN-78/C-01700- wyroby  lakierowane oraz wady powłok  
 PN-73/H-04652- powłoki  metalowe  i  konwersyjne 

 
 
 
1.5.   Wymagania 
 
1.5.1  Wymiary 
Wymiary  szczegółowe - w/g dokumentacji technicznej. 
 
2.    MATRIAŁY 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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2.1  Okucia - w/g PN-88/B-94410. 
 
2.2 Stolarka okienna 
Nowe okna drewniane połaciowe - obrotowe o wymiarach zgodnych z projektem. Z drewna 
sosnowego dobrej jakości. Wykończone fabrycznie z wybarwieniem zgodnym z projektem 
technicznym. 
Kołnierze uszczelniające- zastosować kołnierze tego samego producenta, co stolarki okiennej. 
Nowe okna i kołnierze należy zamontować na wzór istniejących.  
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
4.  TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki  powinny odbywać się w 
taki sposób, aby zachować dobry stan techniczny. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”pkt.5 .  
   
5.1  Stolarka okienna Nowe okna połaciowe należy zamontować w miejscu uprzednio 
zdemontowanych. Obróbką okna z zewnątrz będzie systemowy kołnierz uszczelniający. Styk 
okna od zewnątrz z istniejącą izolacją należy uzupełnić papą termozgrzewalną. Styk okna od 
wewnątrz z obudową z płyt G-K należy wykonać silikonem uszczelniającym bezbarwnym. 
Należy zamontować systemowe rolety okienne oraz ograniczniki rozwarcia skrzydła. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.6. 
 
6.1.Sprawność działania 
Okna  przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo, zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
 
6.2 Badania  odbiorcze 
Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  
wyrobów. 
Badania  odbiorcze  obejmują: 
- sprawdzenie  wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego  
- sprawdzenie  materiałów 
- sprawdzenie  wykonania 
- sprawdzenie  sprawności  działania.  
 
6.2.1. Sprawdzenie  wymiarów: 
 
a) wysokość, szerokość i grubość skrzydeł okiennych  należy sprawdzać za  pomocą ogólnie 
stosowanych przyrządów  pomiarowych z dokładnością  1 mm, 
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b) szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego  
   boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości  
   50mm  od  końca  boku. 
 
c) luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży 
    po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu   
    odciśniętego w  plastelinie, 
 
d) luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w  
   ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny   
   przylgowej. 
 
 
6.2.2 Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  
dokumentacji  technicznej 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
 
8.1. Sprawdzenie wilgotności  drewna  należy przeprowadzić na niewidocznych 
powierzchniach wyrobów  metodą elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów  
drewnopochodnych- metodą  suszarkowo - wagową w/g PN-81/D-04247 i  sklejek w/g BN-
69/7102-02. 
 
8.2. Sprawdzenie konstrukcji i połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez 
oględziny oraz pomiar taśmą  stalową, suwmiarką i  szczelinomierzem. 
 
8.3. Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  
nieuzbrojonym  okiem  z  odległości 1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i 
taśmy  stalowej. 
 
8.4. Sprawdzenie  okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  stalową  
lub  suwmiarką. 
 
8.5. Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-
75/7150-03. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 

       10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
         10.1.  Normy  i  dokumenty  związane 

 
PN-EN 78:1993 Metody badania  okien. Forma sprawozdania z badań. 
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PN-EN 1026:2011 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
 
PN-EN 1191:2002. Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
Metoda badania. 
 
PN-EN 12210:2001. Okna o drzwi. Odporność na działanie wiatrem. Klasyfikacja. 
 
PN-EN 14608:2005 IU).Okna. Oznaczenie odporności na obciążenie w płaszczyźnie 
okna (Ranking). 
  
PN-EN ISO 100077-1:2002. Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. 
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B-06. ROBOTY   MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  SST są  wymagania  dotyczące  
wykonania i  odbioru  robót  malarskich. 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy 
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad   robót  malarskich tj. :   
- malowanie tynków renowacyjnych farbą silikonową, 
- gruntowanie tynków ścian i sufitów 
- szpachlowanie tynków ścian i sufitów 
- malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową 
- malowanie stolarki drzwiowej drewnianej   
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45442100-8 
roboty malarskie, 
 
 
1.4.   Określenia  podstawowe 
             - podłoże -  powierzchnia  np. tynku,  na  której ma  być  wykonany  podkład   
                                powłoka  malarska  lub  tapeta. 
             - powłoka  malarska-stwardniała warstwa  farby  ułożonej  i  rozprowadzonej na  
                                 podkładzie  lub bezpośrednio  na   podłożu , decydująca  o wyglądzie   
                                 powierzchni  pomalowanej. 
             - farby  lateksowe  - farby  do malowań wewnętrznych, 
             - farby  silikonowe  - farby do malowań tynków renowacyjnych. 
 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za jakość stosowanych  materiałów i  wykonanych robót 
oraz  za   ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, ST  oraz  zaleceniami  Inspektora 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów podano  w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1.    Farby 
2.1.1. Farba olejna  – na elementy drewniane stolarki drzwiowej. 
2.1.2. Farba lateksowa – o zwiększonej odporności na  ściany i stropy. 
2.1.3. Farba silikonowa – o zwiększonej para przepuszczalności na tynki renowacyjne. 
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3.  SPRZĘT 
Sprzęt używany  do  wykonywania  robót  malarskich musi  być  zaakceptowany  przez  
Inspektora nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST „ Wymagania  
ogólne ”  pkt . 3. 
 
4.   TRANSPORT 
Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów do robót malarskich  powinny 
odbywać się w sposób  zapewniający  zachowanie  ich  dobrego  stanu  technicznego . Ogólne 
wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania  ogólne ” pkt. 4 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST   „Wymagania ogólne ” 
pkt. 5. 
 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
5.1.1. Temperatura.  Roboty  malarskie  wykonywać w temperaturze  nie  niższej  niż  +5° C 
w  ciągu  doby  nie  może  nastąpić  spadek  poniżej  0°C.  Farby  przechowywać   w  
temperaturze  jw. 
 
5.1.2. Podłoża. Na istniejące i wykonane tynki wykonać powłokę gruntującą i nałożyć 
warstwę gładzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Na narożnikach wypukłych zamontować 
profile aluminiowe.  
 
5.2. Malowanie 
 
5.2.1. Powierzchnia  tynków  powinna  być  skarbonizowana, pozbawiona  zanieczyszczeń 
mechanicznych  (kurz , sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych  (wykwity,  składniki 
zaprawy , rdza ) oraz  osypujących  się  ziaren  piasku. 
 
5.2.2. Podkład - wykonać warstwę gładzi gipsowej szpachlowej grub. 2mm . Powierzchnia 
podłoża  pokryta  podkładem  powinna  być  utrwalona  i odpowiadać  wymaganiom PN-
69/b-10280  pkt. 4.3.2.2. oraz nie  powinna  wykazywać  prześwitów  i  miejsc  niepokrytych 
podkładem . Na  powierzchni  nie  powinny  być  widoczne pęknięcia  lub  rysy  skurczowe 
tynku . 
 
5.2.3. Powłoka - powinna  równomiernie, bez  prześwitów, pokrywać  podłoże  lub  podkład 
nie  wykazując, odprysków, spękań, łuszczenia  się oraz  smug plam i śladów  pędzla. Barwa  
powłoki  powinna  być  zgodna  z PT i uzgodniona  z  Inspektorem nadzoru. 
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6.  KONTROLA  JAKOŚCI 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w ST „Wymagania ogólne ”  
pkt. 6. 
 
6.1. Zgodność  z  dokumentacją 
Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną, 
uwzględniającą  wymagania  norm. 
 
6.2. Powłoka 
Trwała  odporna na ścieranie i niezmywalna przy stosowaniu środków  zarówno myjących jak 
i dezynfekujących, dająca dużą  skalę  barw i efektywną  matową  fakturę pomalowanej 
powierzchni. 
 
6.3. Badania 
Podstawą  do  odbioru  technicznego  powłok  malarskich  stanowią  następujące badania: 
 
6.3.1. Sprawdzenie  podłoży. Obejmuje  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją oraz  
sprawdzenie  jakości  powierzchni. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podkładów. Obejmuje  sprawdzenie  wyglądu  powierzchni, sprawdzenie 
wsiąkliwości, sprawdzenie  wyschnięcia. 
 
6.3.3. Sprawdzenie  powłok  obejmuje: 

a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego, 

b) sprawdzenie  przyczepności, 

c) sprawdzenie  odporności  na  wycieranie, 

d) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  wodą, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, 

f)  sprawdzenie wsiąkliwości, 

g) sprawdzenie odporności na deemulgację, 

h) sprawdzenie odporności na działanie kwasu solnego i ługu sodowego. 

 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy). 
Powierzchnię malowaną  należy  obliczać  w  metrach  kwadratowych  w  świetle  ścian 
surowych. Wysokość  ścian  mierzy  się  od  wierzchu  podłogi  do  spodu   sufitu.  Jeżeli 
ościeża  i  nadproża  są  również  malowane,  z  powierzchni  ich  nie  potrąca  się  otworów 
do 3m2. Otwory  ponad 3m2 potrąca  się  doliczając  powierzchnię malowanych  ościeży. Nie  
potrąca  się  jednak  otworów  i  miejsc  nie  malowanych o powierzchni  do 1m2. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne” pkt. 8. 
Badania  w/g  pkt.6  należy  przeprowadzić  podczas  odbioru  robót. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca  na  swój  koszt  w  terminie  uzgodnionym  z  
Inspektorem. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt. 9. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlano  montażowych  tom I. 
„Budownictwo ogólne- część 4”. 
 
10.2. Normy: 
     PN-69/B-10280   Roboty malarskie budowlane. 
 
     BN-80/6117-02    Farby emulsyjne nawierzchniowe. 
 
     PN-70/B-10100   Roboty  tynkowe. Tynki  zwykłe. 
                                  Warunki  i  badania  przy  odbiorze. 
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