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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania ogólne, 
odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących 
robót budowlanych obejmujących przedmiotowe zadania, które zostaną wykonane w ramach  
przystosowania części pomieszczeń w budynku biurowym położonym w Namysłowie przy 
Placu Wolności 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu z i przepisami 
Prawa budowlanego. ST określa wymagania wspólne dla wszystkich elementów robót. 
Specyfikacja swoim zakresem obejmuje niżej wymienione prace: 
- Roboty budowlane określone w zakresie rzeczowym. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

1. Przedmiot zamówienia: Przystosowanie części pomieszczeń w budynku przy Pl. Wolności 
1 w Namysłowie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2. Zakres rzeczowy przystosowania pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Namysłowie: 
I PIĘTRO (siedziba PCPR): 
 pomieszczenia biurowe od nr 1.8 do nr 1.11 i od nr 1.15 do nr 1.20 z uwzględnieniem 

dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych:  
 wymiana drzwi i ościeżnic oraz wymianę/likwidację progów, (likwidacja różnicy 

poziomów pomiędzy pomieszczeniami i ciągami komunikacyjnymi), 
 malowanie ścian, 
 malowanie sufitów, 
 montaż z podłączeniem łączników i gniazd wtyczkowych, 
 prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót (zabezpieczenie: podłóg, okien 

i drzwi; demontaż zbędnych elementów; likwidacja otworów drzwiowych; 
zagospodarowanie odpadów; prace wykończeniowe i porządkowe). 

 korytarze – pomieszczenia nr 1.12 i 1.13 z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb 
osób niepełnosprawnych: 
 wykonanie nowej lamperii z tynku mozaikowego do wysokości 1,2 m, 
 wymiana listew przypodłogowych,  
 wykonanie pochwytów stalowych i odbojów ściennych z płyty meblowej, 
 wymiana drzwi i ościeżnic oraz wymianę/likwidację progów, (likwidacja różnicy 

poziomów pomiędzy pomieszczeniami i ciągami komunikacyjnymi), 
 uzupełnienie wykładziny z tworzyw sztucznych, 
 malowanie ścian powyżej lamperii, 
 malowanie sufitów, 
 montaż z podłączeniem łączników i gniazd wtyczkowych, 
 wykonanie oraz montaż tabliczek informacyjnych przydrzwiowych modułowych, 

zatrzaskowych z wymiennymi etykietami, 
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 prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót (zabezpieczenie: podłóg, okien 
i drzwi; demontaż zbędnych elementów; przeniesienie łączników;  
zagospodarowanie odpadów; prace wykończeniowe i porządkowe). 

3. Zakres rzeczowy przystosowania pomieszczeń Powiatu Namysłowskiego:  

 pomieszczenia biurowe na I piętrze: nr 1.21 i nr 1.22 z uwzględnieniem dostosowania 
do potrzeb osób niepełnosprawnych:  
 wymiana drzwi i ościeżnic oraz wymianę/likwidację progów, (likwidacja różnicy 

poziomów pomiędzy pomieszczeniami i ciągami komunikacyjnymi), 
 malowanie ścian, 
 malowanie sufitów, 
 montaż z podłączeniem łączników i gniazd wtyczkowych, 
 prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót (zabezpieczenie: podłóg, okien 

i drzwi; demontaż zbędnych elementów; zagospodarowanie odpadów; prace 
wykończeniowe i porządkowe). 

 klatka schodowa (od strony wejścia głównego do budynku) - remont całej klatki 
schodowej od parteru do II piętra łącznie z holami z uwzględnieniem dostosowania do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (niewidomych i słabowidzących): 
 pozbycie się istniejącej lamperii z farby olejnej,  
 wykonanie nowej lamperii z tynku mozaikowego do wysokości 1,2 m, 
 malowanie ścian (powyżej lamperii i biegi schodowe od spodu), 
 malowanie sufitów, 
 montaż z podłączeniem łączników i gniazd wtyczkowych, 
 montaż odbojów ściennych z płyty meblowej w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, 
 prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót (zabezpieczenie: podłóg, 

schodów, balustrad oraz okien i drzwi; demontaż zbędnych elementów; 
przeniesienie łączników; zagospodarowanie odpadów; prace wykończeniowe i 
porządkowe). 

4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Główny kod CPV:  
45000000-7 Roboty budowlane. 
Dodatkowe kody CPV:  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej. 
45410000-4 Tynkowanie. 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
45421131-1 Instalowanie drzwi. 
45432210-9 Wykładanie ścian. 
45442100-8 Roboty malarskie. 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 

 
1.3. Lokalizacja obiektu objętego przedmiotem zamówienia. 
 
Obiekt objęty przedmiotem zamówienia posadowiony jest w Namysłowie, Plac Wolności 1. 
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1.4. Organizacja robót. 
 
Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy. Sprzęt i urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć. Osprzęt zdemontować i 
powtórnie zamontować lub odpowiednio zabezpieczyć. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami 
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca własnym staraniem zapewni pomieszczenia dla 
pracowników i umożliwi korzystanie dla celów budowy z instalacji wod-kan i energii 
elektrycznej. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: odgrodzenia, znaki 
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji. 
 
1.6. Ochrona środowiska. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i normatywów z zakresu ochrony  
środowiska na placu budowy i przyległego terenem. 
Winien on unikać podczas robot działań powodujących zanieczyszczenie powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu, itd. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią 
ilość pojemników na gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz dbać 
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o ich bieżące opróżnianie. Koszt wywozu i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w 
wyniku prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną (ujęte w cenie ryczałtowej zadania).  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi 
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych 
e) możliwością powstania pożaru.  
Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstawania pożaru. 
 
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p. pożarowej na budowie. 
 
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 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie ryczałtowej zadania. 
Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić zatrudnionym  pracownikom  właściwe  warunki  
bezpieczeństwa  i higieny pracy. W tym celu winien on dostarczyć na budowę odpowiednie 
wyposażenie przeciwpożarowe ochronne oraz inne urządzenia zapewniające bezpieczne 
wykonywanie 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 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie ryczałtowej zadania. 
 
Plan BIOZ 
Kierownik budowy/kierownik robót jest zobowiązany do sporządzenia planu BiOZ (plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia". Plan BiOZ należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120 póz. 1126, 
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06.02.2003 Dz. U. Nr 47 póz. 401, 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 póz. 1650 (Minister Pracy i 
Polityki Socjalnej). 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w 
pomieszczeniach biurowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
 
1.8. Materiały. Właściwości wyrobów budowlanych. 
 
Przy wykonywaniu robot budowlanych mają być stosowane materiały wykazane w 
dokumentach zamówienia, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w 
uzgodnionym terminie określone prawem certyfikaty materiałów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny, aby wszystkie materiały urządzenia zainstalowane odpowiadały wymogom 
określonym w art. 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca zapewni  właściwe składowanie  i  
zabezpieczenie  materiałów  na  placu  budowy,  zapewni   ich  właściwe oznakowanie i 
udostępni do kontroli inspektorowi nadzoru/koordynatorowi. Materiały, które nie uzyskał) 
akceptacji Zamawiającego należy usunąć z placu budowy. 
 
1.8.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane, 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na 
plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem 
budowlanym. 
 
Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany,  
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę wg PN lub AT,  
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,  
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,  
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się 
usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu 
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jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach 
handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
 
Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót. 
 
1.8.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
1.8.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. 
 
1.8.4.Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.9. Sprzęt budowlany (maszyny przyrządy i urządzenia). 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na  jakość robot. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.10. Środki transportu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie wpłyną na 
jakość transportowanych materiałów. 
 
1.11. Właściwości wykonywania robot budowlanych. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, z dokumentacją 
zamówienia, przedmiarami robót i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, 
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oraz poleceniami Zamawiającego. 
Warunkiem przystąpienia do robot jest przekazanie placu budowy. 
Wykonawca  będzie na bieżąco usuwał wszelkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku 
prowadzenia robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z sztuką budowlaną lub przekazanymi na piśmie przez przedstawiciela 
Zamawiającego budowlanego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
wykonawcę w wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca zatrudni posiadającego stosowne uprawnionego kierownika budowy i 
kierowników robót branżowych w odpowiednim wymiarze godzin pracy. 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w 
SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
1.12. Kontrola jakości robot. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robot, stosowanych materiałów  i 
elementów. Zapewni on odpowiedni system kontroli i możliwości sprawdzenia materiałów.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności kontrolnych wykonania 
robot oraz użycia materiałów. 
Wykonawca może wykorzystać do realizacji robót tylko te wyroby i materiały, które:  
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
- Informacje o zgłoszeniu robot. 
- Protokoły odbiorów. 
- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
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1.13. Obmiar robot. 
 
Obmiar robot nie dotyczy z uwagi na system ryczałtowy wykonania zadania. 
  
1.14. Odbiory robot budowlanych. 
 
Odbiór, robot budowlanych odbywają się w następujących etapach: 
- Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu. 
- Odbiór częściowy. 
- Odbiór końcowy. 
- Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór robot zanikających ulegających zakryciu. 
Odbioru tych robot dokonuje Zamawiający po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę za pomocą 
zgłoszenia ustnego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w 
odniesieniu do dokumentacji zamówienia i ST. 
Odbiór częściowy robót 
Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robot. Odbioru częściowego 
robót dokonuje Zamawiający. 
Odbiór końcowy robót. 
Wykonawca pisemnym powiadomieniem zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót i 
gotowość do dokonania odbioru końcowego. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w terminie ustalonym w zawiadomieniu o odbiorze. 
Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. 
Komisja ta dokonuje oceny jakości robot i jej zgodności z dokumentacją zamówienia. 
Podczas odbioru końcowego komisja weryfikuje realizacje ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu. 
W przypadku niewykonania robot poprawkowych lub  uzupełniających komisja może podjąć 
decyzje przerwania odbioru i ustalić jego nowy termin. 
 
1.15. Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robot zaistniałych w czasie trwania gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny dokonuje się przez wizje obiektu z uwzględnieniem zasad 
obowiązujących przy odbiorze końcowym robot. 
 
1.16. Dokumenty odbioru końcowego. 
 
Zamawiający ustala wzór protokołu odbioru końcowego, który stanowi podstawowy 
dokument dla dokonania czynności odbioru końcowego. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odbioru końcowego następujące dokumenty: 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań. 
- Deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów. 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacji nic będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza następny termin 
odbioru końcowego. 
Komisja ustala również terminy wykonania robot poprawkowych i uzupełniających 
zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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1.17. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności są faktury VAT wystawione na podstawie protokołów odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.SST .w 
dokumentacji zamówienia, a także w obowiązujących przepisach. 
- Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty. 
 
1.18. Przepisy związane. 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1065 z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Do materiałów i urządzeń nie 
posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające 
przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. 
 
 
1.19. Roboty przygotowawcze 
 
Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem obiektu następujące zagadnienia: 
- Sposób prowadzenia robót. 
- Harmonogram wykonywania robót. 
- Możliwość i sposób korzystania z pomieszczeń socjalnych. 
- Dostawę energii i wody na budowę. 
- Wydzielenie pomieszczeń magazynowych. 
 
2.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 
2.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania: 
- wyznaczenie zakresu prac rozbiórkowych, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 
 
2.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument zamówienia zleceniu i realizacji 
robót wymienionych powyżej. 

 
2.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje m.in.: 
- poszerzenie otworów drzwiowych; 
- demontaż stolarki drzwiowej i progów; 
- demontaż tablic; 
- demontaż rolet; 
- demontaż boazerii; 
- demontaż gwoździ, uchwytów i innych podobnych, a zbędnych elementów, 
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich. 
 
2.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w OST . 
 
2.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

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

 
Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, elementy metalowe (złom), inne. 
 
2.7.  Sprzęt do wykonywania robót 
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
2.8. Transport materiałów i sprzętu 
 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
2.9.  Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami 
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
2.10.  Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47, poz. 401). 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w przedmiarach, zgodnie z dokumentacją zamówienia, 
SST lub wskazaniami Zamawiającego.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 
lub przez Kierownika budowy/kierownika robót. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O 
ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w niniejszej SST. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają 
się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane 
przez Kierownika budowy/kierownika robót. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 
Wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 
Kierownikowi budowy/kierownikowi robót. 

 
2.11. Kontrola jakości 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
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przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 
budowy. 
 
2.12. Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
2.13. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
2.14. Podstawa płatności 
 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych został określony w umowie zawartej pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
 
2.15 Przepisy i normy związane 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 

zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 
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3.  ROBOTY W ZAKRESIE MALOWANIA POMIESZCZEŃ 
 
3.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich korytarzy i pomieszczeń biurowych. Malowanie pomieszczeń 
farbami emulsyjnymi po uprzednim przygotowaniu podłoża, przed malowaniem powierzchnie 
ścian i sufitów należy zagruntować preparatami gruntującymi wzmacniając ich nośność. 
Powłoki z farb emulsyjnych winny być odporne na zmywanie, barwa powłok winna być 
jednolita bez smug i plam. 
 
3.2. Zakres stosowania SST 
  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w niniejszym rozdziale. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót przewidzianych w  dokumentach zamówienia. 
 
3.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania i 
sposoby przygotowania podłoży, zasady wykonywania powłok malarskich oraz kontroli i 
wykonania odbioru, z wyłączeniem robót antykorozyjnych i ogniochronnych. 
 
3.4. Podstawowe terminy i definicje 
 

Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona (np.  warstwą 
szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniał warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i  wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych  ciał stałych 
(pigmentu – barwnika, i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

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

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 
cementu),pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do  zarobienia wodą lub w 
postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 

Farba emulsyjna do wnętrz - farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń  o odporności na szorowanie w klasie 2 
 
3.5. Materiały 
  
Do wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów należy 
zastosować farby emulsyjne akrylowe do malowań wewnętrznych w kolorach półpełnych 
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(ściany, sufity) które powinny odpowiadać wymaganiom  normy PN-C-81914:200 oraz farby 
olejne do wykonania lamperii. 
Do gruntowania powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
3.6. Wymagania dotyczące podłoży 
  
Podłoże pod malowanie stanowią: 
- tynk zwykły cementowy, cementowo – wapienny, 
- płyty gipsowo – kartonowe. 
 
Tynki zwykłe – nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom  normy PN-
B-10100:1970. wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (kurzu, rdzy, tłustych plam, 
itp.). wystające lub widoczne nieusuwalne metalowe elementy należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i  wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
naprawić zaprawą a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
Płyty gipsowo – kartonowe – podłoża z płyt powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
ewentualnie oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową 
posiadającą aprobatę techniczna. 
 
3.7. Kontrola podłoży pod malowanie 
  
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 
następujących terminach: 
- Tynki: nie wcześniej niż po 4 tygodniach od ich wykonania. 
- Płyty gipsowo – kartonowe: po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów łącznie 
z poszpachlowaniem łączeń i styków płyt. 
Kontrola powinna obejmować: 
- Tynków: równość i wygląd powierzchni z  wymaganiami normy, czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenia elementów metalowych. 
- Płyt gipsowo – kartonowych: wygląd i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
wykończenie styków, zabezpieczenie wkrętów. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie w rozproszonym świetle  dziennym 
lub sztucznym z odległości ok. 1 m. 
 
3.8. Przygotowanie podłoży 
  
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami podstawowymi, należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych 
niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowna kontrolę a wyniki 
odnotować jak powyżej. 
 
3.9. Sprzęt 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólne ST. 
Do wykonywania robót malarskich należy używać sprzętu, który zagwarantuje  uzyskanie 
wymaganego efektu końcowego. Zastosowany sprzęt powinien by przedstawiony do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego aprobatę. 
Do wykonania powłok malarskich należy stosować: 
- pędzle, 
- wałki malarskie, 
- agregaty malarskie. 
 
3.10. Warunki prowadzenia robót malarskich 
  
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- W temperaturze poniżej +50C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 00C, 
- W temperaturze powyżej 250C, z zastrzeżeniem aby temperatura podłoża nie była wyższa od 
20 0C. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeśli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 
nie przekracza wartości normowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
 
3.11.  Kontrola materiałów 
  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom i aprobatom 
technicznym. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić czy: 
- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą, 
- termin przydatności do użycia, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna  stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Nie powinna zawierać grudek, nie roztartych 
pigmentów, kożuchów, pleśni. Nie powinna wykazywać oznak zbrylenia, obcych wtrąceń i 
zapachu gnilnego. 
 
3.12.  Wykonanie robót malarskich 
  
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają stawiane 
wymagania. Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej, 
  
Drugie malowanie można wykonać po: 
- wykonaniu tzw. Białego montażu, 
- ułożeniu posadzek, z wyjątkiem wykładzin podłogowych, 
  
Prace malarskie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb zawierającą 
następujące informacje: 
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- informacje o użyciu środka gruntującego, 
- sposób przygotowania farby, 
- sposób nakładania farby, 
- krotność nakładania farby i jej zużycie, 
- zalecenia odnośnie narzędzi. 
 
Elementy w budynku, które mogą ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu należy przed 
rozpoczęciem prac zabezpieczyć. 
 
3.13. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
  
Powłoki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych powinny być: 
- niezmywalne, odporne na tarcie na sucho oraz na reemulgację, 
- aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
- jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta, 
- bez uszkodzeń, smug, prześwitów, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Nie powinny jednak występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i 
wypełniaczy. 
Powłoki z farb olejnych powinny być: 
- niezmywalne, odporne na tarcie, 
- posiadać nieznaczny połysk, bez matowych plam, 
- jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta, 
- bez uszkodzeń, smug, prześwitów, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, pęcherzy, odstawania od podłoża. 
 
3.14. Zakres kontroli i badań jakości robót 
  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie  niższej niż +150C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65 %. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na ścierania, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
  
Badania powłok przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości ok. 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie wyschniętej powłoki z 
wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności na wycieranie – poprzez lekkie kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełniana lub bawełnianą szmatką, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki – przez wykonanie skalpelem nacięć prostopadłych o 
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem powłoki. 
Przyczepność uznajemy za dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie odpadnie, 
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e) sprawdzenie odporności na zmywanie – poprzez potarcie mokrą namydloną  szczotką, a 
następnie spłukanie jej woda przy pomocy miękkiego pędzla. 
  
Powłokę należy uznać za odporną , jeżeli piana nie ulegnie zabarwieniu, a cała  powłoka po 
wyschnięciu będzie miała jednakową barwę, bez prześwitów. 
 
3.15. Ocena jakości powłok malarskich 
  
Jeżeli w/w badania dają wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie dały wyniku 
pozytywnego, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane  prawidłowo. W takim 
przypadku w protokole kontroli należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki. 
 
3.16. Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
3.17. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
3.18. Podstawa płatności 
 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych został określony w umowie zawartej pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
 
3.19 Przepisy i normy związane 
  
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  odbiorze. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
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4.  TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
4.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach zadania. 
 
4.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych niniejsza specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków oraz okładzin wykonywanych 
na miejscu. 
 
4.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Wykonawca powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych, które dotyczą: 
- uzupełnienia i naprawy tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i stropach, 
- gruntownie podłoży, 
- szpachlowanie, 
- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne, 
- obłożenie ściany zaplecza socjalnego płytkami ceramicznymi, 
- wykonanie tynku mozaikowego na ścianach korytarzy. 
 
4.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST. 
 
4.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania wykaz materiałów, urządzeń i 
technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, 
OST oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
4.6. Materiały 
 
4.6.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
wymaganiach ogólnych. 
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4.6.2.Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom i 
posiadać: 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Materiały przewidziane do wykonania robót tynkarskich: 
 zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, 
 suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie. 

 
4.6.3. Woda 
 
Woda – do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
4.6.4. Piasek 
 
Piasek – powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a 
w szczególności: 
 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
4.6.5. Zaprawy, masy tynkarskie 
 
Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych - tradycyjny tynk cementowy kat. III: 
- Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.  
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy. 
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- PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa 
niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

- Reakcja na ogień :Klasa A1 
- Przyczepność FP:B: ≥ 0,5 N/mm2 
- Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS II 
- Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym: W1 
- Współczynnik przepuszczalności pary wodne: µ: 8,6 
 
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom Normy PN-B-
10106:1997, PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 
 
4.6.6.Gładzie gipsowe 
 
Parametry techniczne masy szpachlowej do wykonywania gładzi gipsowych: 
· Przyczepność: min. 0,50 MPa 
· Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 
· Max. grubość jednej warstwy: 2 mm 
 
4.6.7.Tynki mozaikowe wewnętrzne 
 
Masa tynkarska do wykonania tynków mozaikowych - wzór, kolor, grubość ziarna do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji żywicy 
akrylowej z jedno frakcyjnym kruszywem kolorowym, do nakładania cienkowarstwowego. 
Charakteryzuje się dużą przyczepnością, trwałością kolorów, wysoką odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz wpływ czynników atmosferycznych. 
Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw 
tynkarskich na podłożach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach 
podkładowych, tynkach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych 
oraz na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania ścian budynków. Nadaje się do użycia na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Znajduje zastosowanie do wykonywania dekoracyjnych 
powierzchni cokołów, balustrad balkonowych, elementów ogrodzeń itp., a wewnątrz 
budynków -korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń gospodarczych i in. Masy nie należy 
nanosić na tynki wapienne i ocieplające. 
 
4.6.8.Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, 
tynki 
 
Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania 
wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z 
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betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. 
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem 
tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 
Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia 
wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w 
głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej 
powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu 
nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. 
 
4.6.9.Listwa wykańczająca 
 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury. 
 
4.6.10.Materiały pomocnicze 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji okładzin. 
 
4.7. Sprzęt 
 
4.7.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST. 
 
4.7.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do 
wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
 do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoża, 

 do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na 
wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

 do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace, 
 do sprawdzania równości powierzchni - łaty, poziomnice, 

 
4.7.3. Wymagania szczegółowe 
 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- agregatem tynkarskim, 
- mieszarka do zapraw, 
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- drobny sprzętem pomocniczy. 
 
4.8.  Transport 
 
4.8.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 
 
4.8.2.  Wymagania szczegółowe 
 
Transport materiałów do wykonania tynków i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 
 
4.9.  Wykonywanie robót 
 
4.9.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w 
których wykonuje się tynki nie powinna być niższa niż 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu ścianek działowych, 
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu 
instalacji i orurowań, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
 
4.9.2.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. 
  
4.9.3.  Przygotowanie podłoży 
 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów tynkarskich (np. kurz, pył, luźny tynk itp.). 
Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie 
zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem 
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należy oczyścić mechanicznie szczotkami albo twardymi gąbkami, strumieniem wody pod 
ciśnieniem lub gorącą parą wodną - w zależności od rodzaju podłoża. Po oczyszczeniu 
podłoża należy w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasiąkliwości należy 
zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami 
producenta. 
Tynkowane podłoża muszą być dojrzałe i jednolicie suche na całej powierzchni! Tynki 
podkładowe wymagają co najmniej 28-dniowego sezonowania. Suche i dojrzałe podłoża 
należy zagruntować. Podłoża zwietrzałe i bardzo chłonne należy najpierw powierzchniowo 
wzmocnić i zagruntować. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem 
środków gruntujących należy osłonić. 
 
4.9.4.  Wykonywanie tynków mozaikowych 
 
Masę tynkarską należy dokładnie wymieszać. Należy zwrócić uwagę, aby na każdej 
wyodrębnionej powierzchni, używać masy z jednej serii produkcyjnej. 
Masę tynkarską należy nanosić na przygotowane podłoże przy pomocy pacy ze stali 
nierdzewnej, na ok. podwójną grubość ziarna. Po ściągnięciu nadmiaru zaprawy, je 
powierzchnię należy wyrównać także przy użyciu pacy stalowej. Prace tynkarskie na jednej 
wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć 
nierównomierności struktury i barwy tynku. W związku z tym, wykonywania wyprawy nie 
należy przerywać na czas dłuższy niż 10 minut - każda nowa porcja masy musi łączyć się z 
jeszcze świeżą masą naniesioną poprzednio. Ponadto, w celu wyrównania barwy i struktury 
tynków zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia 
kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać go po opróżnieniu do połowy świeżą masą z nowego 
kubła i starannie wymieszać obie części. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed wodą 
użytkową, deszczem mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przeciętny czas wysychania 
tynku, w zależności od chłonności podłoża i warunków atmosferycznych, wynosi 12-48 
godzin. 
Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza, mogą ten czas znacznie 
wydłużyć. W przypadku dużej wilgotności, wyschnięte tynki mogą wykazywać przejściowo 
niewielkie zmętnienie (efekt mlecznego nalotu), które w dobrych warunkach znika. 
 
4.9.5.  Wykonywanie tynków gipsowych 
 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równa warstwa o grubości 1-5 mm za 
pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał 
do podłoża. 
Masę naniesiona na ścianę wyrównuje się paca, a po stwardnieniu ewentualne nierówności 
można usunąć, szlifując powierzchnie odpowiednia siatka lub papierem ściernym. Następnie 
powierzchnie należy ponownie za-szpachlować jak najcieńszą warstwa i delikatnie 
przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnie w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologie „mokre na mokre". Drugą 
warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy.. 
 
4.9.6. Wykonywanie tynków zwykłych 
 
Na przygotowanym podłożu wykonać tynki zwykłe wewnętrzne warstwowe - odtwarzające 
kat. tynków istniejący w danym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania tynk narożnych 
należy stosować narożnik wzmacniające tynkarskie. 
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Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, no podstawie normy PN-70/ B-
101 00 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Odmiana tynku 
Kategori
a tynków 

Wygląd powierzchni 

Tynki surowe 0 
Nierówna, z widocznymi poszczególnymi 
rzutami kielni i możliwymi niewielkimi 
prześwitami podłoża 

Tynki surowe wyrównane 
kielnią 

I 
Bez prześwitów podłoża, większe zgrubienia 
wyrównane 

Tynki surowe ściągane pacą Ia Z grubsza wyrównano 
Tynki surowe pędzlowane 3) - Z grubsza wyrównano rzadką zaprawą 
Tynki pospolite dwuwarstwowe II1) Równo, ale szorstka 
Tynki pospolite trójwarstwowe III1) 2) Równo i gładka 
Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładka 

Tynki doborowe filcowane IVf 
Równo, bardzo głodka, matowa, bez 
widocznych ziarenek piasku 

Tynki wypalane IVw 
Równo, bardzo gładka z połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu 

1)Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej 
przyczepności (np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może 
być uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy 
tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy). 
2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 
 
4.10. Kontrola jakości robót 
 
4.10.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST . 
 
4.10.2. Wymagania szczegółowe 
 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Zamawiającego na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót  z dokumentacją kosztorysową  i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- prawidłowości wykonania podłoża, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
4.11.  Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
4.12. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
4.13. Podstawa płatności 
 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych został określony w umowie zawartej pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
 
4.13. Przepisy związane 
 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości zarządzania jakością. 
 
5.  STOLARKA BUDOWLANA - DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 
 
5.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki budowlanej – drzwiowej wewnętrznej, która zostanie wykonana w ramach 
zadania. 
 
5.2. Zakres stosowania SST 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych niniejsza specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie stolarki budowlanej – drzwiowej wewnętrznej. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem wykonywanym na miejscu. 
 
5.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- obsadzeniem ościeżnic,  
- montażem skrzydeł drzwiowych pełnych wraz z kompletem okuć. 
 
5.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST. 
 
5.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania wykaz materiałów, urządzeń i 
technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, 
OST oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
5.6. Materiały 
 
Należy wbudować stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami.  
Profile powinny posiadać pozytywną opinię (atest) pod względem zdrowotnym, wydany 
przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Stolarka powinna być dopuszczona do 
stosowania w obiektach budownictwa użyteczności publicznej na podstawie dokumentów 
zgodnego z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. 
Drzwi wewnętrzne (kolor do ustalenia z Zamawiającym): 
 drzwi płycinowe wewnętrzne, pełne jednoskrzydłowe, z ramiakiem drewnianym i 

wypełnieniem płytami drewnopodobnymi (HDF, MDF, sklejka) z okleiną wodoodporną 
HPL, CPL gr. Min. 0,7 mm (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem). Drzwi fabrycznie 
wykończone. 

 Konstrukcja skrzydła drzwiowego: 
- ramiak z drewna iglastego litego lub klejonego; 
- wypełnienie skrzydła – płyta wiórowa otworowana; 
- wypełnienie ramiaka – płyty drewnopodobne (HDF, MDF, sklejka ); 
- szerokość w świetle ościeżnicy min. "90", 

 Okucia systemowe: klamka z szyldem, zamek wpuszczany na wkładkę patentową z 
wkładką patentową 26/41 nikiel mat, kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem 
podłużnym na patent nikiel satyna velvet (rozstaw 72 mm). 

 Ościeżnice stalowe stałe kątowe duże (kolor do ustalenia z Zamawiającym), szerokość w 
świetle ościeżnicy min. "90". 
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- Ościeżnica wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Malowana 
farbami proszkowymi poliestrowymi. Wyposażona w trzy zawiasy trójczłonowe, 
uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy. 

 
5.7. Sprzęt 
 
Montaż stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu wyrobów stolarskich należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, 
elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów. 
 
5.8.  Transport 
 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami 
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
 
5.9.  Wykonywanie robót 
 
5.9.1.Przygotowanie ościeży 
 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
5.9.2.Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 
wypadku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 
 
Powłoki malarskie: 
- Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
- Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  i 
odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
5.10. Kontrola jakości robót 
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5.10.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST . 
 
5.10.2. Wymagania szczegółowe 
 
Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 
montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych 
robotach. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
5.11.  Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
5.12. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
5.13. Podstawa płatności 
 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych został określony w umowie zawartej pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
 
5.14. Przepisy związane 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia. 
PN–EN 12209:2016-04 Okucia budowlane - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami - 
Wymagania i metody badań.  
 
  


