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                                                       L      

ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT.: 

„  M      M       Ń I TERENU   L ŻĄ     DO SIEDZIBY POWIATOWEGO 

INSPEKTORATU WETERNARII W PABIANICACH w formule zaprojektuj i wykonaj – 

                   ŻĄ                                    L   G ” 

 

 

STWiORB – 00 Wymagania ogólne 

STWiORB – 01 Roboty w zakresie nawierzchni z kostki betonowej 

STWiORB – 02 Roboty murowe 

STWiORB – 03 Roboty instalacyjne – instalacje elektryczne, 

STWiORB – 04 Roboty instalacyjne – c.o. 

STWiORB – 05 Roboty wykończeniowe – wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 

SWTiORB – 06 Roboty budowlane w zakresie łazienek 

SWTiORB – 07 Roboty wykończeniowe – pokrywanie podłóg i ścian 

STWiORB – 08 Roboty wykończeniowe – tynkowanie wraz z malowaniem 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00 

 

Zadania inwestycyjnego pt.: 

„REMONT POMIESZCZEŃ I TERENU   L ŻĄ     DO SIEDZIBY POWIATOWEGO 

INSPEKTORATU WETERNARII W PABIANICACH w formule zaprojektuj i wykonaj – 

                   ŻĄ                                    L   G ” 

 

 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PABIANICACH 
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1.       G L   

 
1.1.  azwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

„Remont pomieszczeń i terenu należących do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  
w Pabianicach w formule „zaprojektuj i wykonaj” – dostosowanie do bieżących potrzeb  
i przepisów prawa budowlanego” 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiekcie budowlanym pt.: „Remont pomieszczeń i terenu 
należących do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach w formule 
„zaprojektuj i wykonaj” - dostosowanie do bieżących potrzeb i przepisów prawa budowlanego”. 

1.3. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi 
podstawę rozliczenia robót budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1. 

1.4.  akres robót objętych    i    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (STWiORB). Wymagania ogólne należy rozumieć  
i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi częściami STWiORB: 

STWiORB – 00 Wymagania ogólne 

STWiORB – 01 Roboty w zakresie nawierzchni z kostki betonowej 

STWiORB – 02 Roboty murowe 

STWiORB – 03 Roboty instalacyjne – instalacje elektryczne 

STWiORB – 04 Roboty instalacyjne – c.o. 

SWTiORB – 05 Roboty budowlane w zakresie łazienek 

STWiORB – 06 Roboty wykończeniowe – wymiana stolarki dzrwiowej i okiennej 

SWTiORB – 07 Roboty wykończeniowe – pokrywanie podłóg i ścian 

STWiORB – 08 Roboty wykończeniowe – tynkowanie wraz z malowaniem 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodna jest z zasadami wytycznych 
zlecenia robót, usług i dostaw w drodze przetargu i uwzględnia aktualne normy państwowe, 
instrukcje i przepisy stosujące się do robót z uwzględnieniem aktualnego Prawa Budowlanego. 

 

1.5.  kreślenia podstawowe 

Ilekroć w STWIORB jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bąd  obiekt małej 
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

 . . . budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; 
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 . . . budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane  
z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową; 

 . . . obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego 
charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia 
kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, 
linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał 
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie 
stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego; 

 . . . obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki; 

 . .6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
iwystawowe, przekrycia namiotowe ipowłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe; 

1.5.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

 . .8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

 . . . przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, wwyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bąd  liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego; 

 . . 0. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym; 

 . .  . urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 
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 . .  . terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz zprzestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

 . .  . prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający zprawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych; 

 . .  . pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego; 

 . .  . dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
ikońcowych, wmiarę potrzeby, rysunki iopisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
iksiążkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu; 

 . . 6. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 

 . . 7. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

 . . 8. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone  
w ustawie z dnia    grudnia  000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725); 

1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
wotoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 

1.5.20. Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.5.21. Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie, zawierająca Umowę 
z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
 
1.5.22. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Umowy. 
 
1.5.23 Inspektor Nadzoru – osoba y pisemne wyznaczona e przez Zamawiającego do 
reprezentowania jego interesów, działająca e w  ego imieniu w zakresie przekazanych 
uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 
Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 
 
1.5.24. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
 
1.5.25. Kierownicy robót - osoby wyznaczone przez Wykonawcę lub kierownika budowy 
uprawnione i wyznaczone do kierowania robotami w zakresie części zakresu robót lub 
występujących branż, podległe kierownikowi budowy. 
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1.5.26. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca 
części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna 
nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz 
jej następcy prawni. 
 
1.5.27. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio 
wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty 
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy. 
 
1.5.28. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, 
stosownie do okoliczności. 
 
1.5.29. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również 
dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
 
1.5.30. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub 
wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
 
1.5.31. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez 
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bąd  w trakcie Odbioru. 
 
1.5.32. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.  
 
1.5.33. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych.  
 
1.5.34. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Budowlanych. 
 
1.5.35. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia 
wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 
 
1.5.36. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania 
Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.37. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie 
postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do 
udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 
 
1.5.38. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 
określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.5.39. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają 
zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 
 
1.5.40. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót. 
 
1.5.41. Wartość  ednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym bez 
podatku VAT. 



 

10 

 
1.5.42. Cena Jednostkowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym z podatkiem 
VAT. 
 
1.5.43. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny 
czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wska niki kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych  
w Kosztorysie Ofertowym. 
 
1.5.44. Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone 
na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych z warunkami ich 
wykonania, w ustalonym terminie i za uzgodnioną cenę umowną, ze sposobem wyliczenia 
należnej zapłaty za wykonane roboty i sposobem jej dokonania wraz z innymi dokumentami, 
które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
 
1.5.45. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie 
Wykonawcy obliczone w kosztorysie ofertowym/ formularzu cenowym i przedstawione jako 
cena zamówienia w formularzu oferty za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem 
wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
1.5.46. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.  
 
1.5.47. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia. 
 
1.5.48. Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć 
Roboty Budowlane. 
 
1.5.49. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć 
całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego.  
 
1.5.50. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkim zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, Dziennik budowy , Księga obmiarów kosztorysy lub 
wyceny dotyczące wykonania robót, dokumentacja geodezyjna. 
 
1.5.51. Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
 
1.5.52. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   Specyfikacja Techniczna   ST - 
oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty. 
 
1.5.53. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innym postanowieniami Umowy. 
 
1.5.54. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.55. Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
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1.5.56. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie  
z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data 
Zakończenia. 
 
1.5.57. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości  
i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.  
 
1.5.58. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót 
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
1.5.59. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
 
1.5.60. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, 
przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych 
Robót; stanowiące podstawę do ich oceny, wyceny i Odbioru Końcowego.  
 
1.5.61. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy.  
 
1.5.62. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie 
można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
 
1.5.63. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę Techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upowa nioną do udzielania aprobat technicznych. 
 
1.5.64. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
 
1.5.65. Deklaracja Właściwości Użytkowych – dokument, który zawiera informacje  
o właściwościach użytkowych wyrobu w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, 
określonych w odpowiedniejzharmonizowanej specyfikacji techniczne.j Dokument ten jest 
podstawą do umieszczania na wyrobie oznakowania „CE”.  ego sporządzenie jest konieczne do 
wprowadzenia wyrobu na rynek. Te cechy upodobniają go do sporządzanej dotychczas na 
podstawie dyrektywy CPD „deklaracji zgodności”. 
 
1.5.66. Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania ,iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym  
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
 
1.5.67. Pozostałe definicje w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru 
robót. 
 
 

1.6.  yszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych oraz sposób 
ich rozliczania 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę . 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić   te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych 
przyjmując w odpowiedniej wysokości wska nik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza 
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stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robót tymczasowych lub 
prac towarzyszących. 

1.6.1. Roboty tymczasowe 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć   będzie od przyjętej przez Wykonawcę  
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza 
budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami 
prowadzonych działań . Wykonawca obowiązany jest ustalić   zakres i charakter robót 
tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania 
Zamawiającego w zakresie uprawnień , obowiązków Wykonawcy jak również  granic 
przekazywanego do dysponowania placu budowy. Do robót tymczasowych należą  między 
innymi:  

 zorganizowanie i likwidacja zaplecza, 

 ochrona remontowanych pomieszczeń  przed dostępem osób niepowołanych, 

 wszystkie osłony i zabezpieczenia oraz oznakowanie ciągów komunikacyjnych na czas 
robót, 

 mycie i sprzątanie pomieszczeń  wraz z oknami po zakończeniu robót. 

1.6.2. Prace towarzyszące  

 wszelkie przeróbki, przekucia, zamurowania i naprawy związane z włączeniem się do 
istniejących instalacji oraz systemów;  

 
1.7. Informacje o terenie budowy  

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody  
i kanalizacyjna. 

1.8.  gólne wymagania dotyczące  obót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za: 

 jakość ich wykonania; 
 ich zgodność z STWiORB i poleceniami inspektora nadzoru; 
 zachowanie bezpieczeństwa na terenie budowy; 
 odpowiedzialność za metody użyte przy budowie; 

 

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże teren placu budowy, egzemplarz 
STWiORB oraz wskaże miejsce poboru wody i energii. Wykonawca z chwilą przejęcia placu 
budowy, jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i utrzymanie - w trakcie realizacji robót, aż  
do czasu zakończenia ich i odbioru ostatecznego. Szkody poczynione z winy wykonawcy robót, 
odtworzy na własny koszt. 

1.8.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja związana z inwestycją ma służyć dokładnemu określeniu wszystkich rozwiązań 
technicznych dotyczących przyjętego zakresu prac oraz ustalenia kosztów związanych  
z realizacją prac. W ramach zamawianej dokumentacji Wykonawca ma obowiązek sporządzenia 
wszystkich opracowań wstępnych niezbędnych dla poprawności opracowań projektowych jak  
i poprawności procesu budowlanego. Ponadto na dokumentację projektową skaładają się: 
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 Uzyskanie akceptacji i uzgodnień dokumentacji projektowej z Zamawiającym, oraz  
w przypadku potrzeby z Konserwatorem zabytków, Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., 
Rzeczoznawcą ds. sanitarnych oraz Rzeczoznawcą ds. bhp.  

 Uzyskanie uzgodnień i niezbędnych decyzji administracyjnych (jeżeli są wymagane 
prawem), 

 Wykonawca będzie występować z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 
wszelkich w w dokumentów, 

 Dokumentacja winna być przygotowana w   egz. i przekazana w   egz. Wykonawcy do 
zgłoszenia lub w   egz. do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
obiektu. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu powyższą dokumentację w wersji 
elektronicznej.  

 

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiałów, drogi 
dojazdowe, wyjścia i przejścia piesze, dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać  wszystkie 
niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj; ogrodzenia, bariery, poręcze, daszki, 
znaki ostrzegawcze, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy,  
z uwzględnieniem szczególnej ostrożności z uwagi na charakter i funkcję obiektu. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest ujęty  
w cenie umownej.  

1.8.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania  obót  

W czasie trwania budowy, wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się  do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu 
budowy oraz będzie unikać   uciążliwości dla osób i mienia społecznego wynikających ze skażenia 
terenu, powietrza , hałasu, zapylenia i innych szkodliwych następstw swojej działalności. 
Wszystkie materiały powstałe w wyniku rozbiórek zostaną  wywiezione na wysypisko, 
a materiały tj.; papa, blacha - zostaną  wywiezione i poddane utylizacji. Nie dopuszcza się do 
wbudowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż  
dopuszczalne. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć  aprobatę  techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  

1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Zobowiązany jest do utrzymania sprawności sprzętu przeciwpożarowego na terenie zaplecza 
placu budowy i jej terenie. Materiały łatwopalne będą  przechowywane zgodnie z przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny, za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wynikłym w związku z realizacją robót i działaniami pracowników 
wykonawcy.  

1.8.6.  chrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  
i pod jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie  
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji. 

1.8.7.  ezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby pracownicy nie 
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań  sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież  roboczą dla ochrony zdrowia i życia 
osób zatrudnionych na budowie. 

1.8.8.  chrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót do daty odbioru ostatecznego. 

1.8.9.  tosowanie się do praw i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. M      Ł   

 
2.1.  łaściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.   ust.   pkt.   
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi  
w szczegółowych STWiORB. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, 
certyfkaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:  

 Polskim Normom; 

 wymaganiom specyfikacji technicznej; 
 wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione  
z terenu budowy, bąd   złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.3.  rzechowywanie 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 Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 eśli STWiORB przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamierze co najmniej   tydzień przed 
użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być pó niej zmieniany 
bez zgody Inspektora.  

 
3.     Ę   

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 jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń  
w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Sprzęt, będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu, maszyny, urządzenia i narzędzia do użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny  
i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków umowy, mogą  być  niedopuszczone do 
realizacji robót. 
 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość   wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

5.                   
 

5.1.  gólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami STWiORB, PZ  
oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji 
Przetargowej, STWiORB, a także normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonane 
nie pó niej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
gro bą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2.  godność  obót z STWiORB 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Zamówienia, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

 Kosztorys ofertowy 
 Przedmiar robót 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 STWiORB 
 Oferta Wykonawcy 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeni w Dokumentach Kontraktowych, a po 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z STWiORB. 
Dane określone w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
Roboty nie będą w pełni zgodne z STWiORB i wpłynie na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 

6.       L      Ś         

6.1.  ystem  apewnienia  akości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. 

6.2.  asady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągniecie wymaganych standardów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
przeprowadzać  pomiary  
i badania materiałów z częstotliwością  zapewniającą, że roboty będą  wykonywane zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość   są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić   
wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi 
Wykonawca. 

6.3.  obieranie próbek 

Próbki mogą  być  pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być   
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość   udziału w testach. 

Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  
przez Wykonawcę  wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4.  adania, pomiary, próbny rozruch 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować  można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Insektora. 

6.5.  aporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
pó niej jednak niż przed odbiorem danych robót związanych z ustaleniem jakości ich 
wykonania. 

Wyniki badań będą  przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u  ródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

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

Inspektor może pobierać   próbki materiałów i prowadzić   badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt.  eżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z STWiORB. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić   do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub 
urządzenia i sprzęt, które posiadają : 

A) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

B) deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 

C) 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 STWiORB. 

D) dokumenty potwierdzające sprawność  techniczną urządzeń  i sprzętów. 

E) W przypadku materiałów które wymagają , zgodnie ze Specyfikacją, powyższych 
dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać   dokumenty 
które bezapelacyjnie potwierdzają  ich pochodzenie. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą  
dostarczone przez Wykonawcę  Inżynierowi.  akiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych 
wymagań  będą  odrzucone. 
 
 

7. DOKUMENTY BUDOWY 
 

7.1.  sięga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

7.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Zamawiającym. 
Dokumenty te stanowią  załączniki do odbioru robót. Winny być   udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 
 

7.3.  ozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( ) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego (jeżeli wymagane – zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane), 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 
f) korespondencję na budowie. 

 
7.4.  rzechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

8. OBMIAR       
 

8.1.  gólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąg obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 0  września  00  r. przedmiar Robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 
przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych, w danym obiekcie według Wspólnego 
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stsosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiarów robót powinny zawierać 
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pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady Obmiary Robót 
dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 
 

8.2.  gólne zasady obmiaru  obót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z STWiORB i w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru. Co najmniej  
3 dni przed terminem, wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  akikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzieindziej w STWiORB, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie Określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 

8.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  eśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m  jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami STWiORB. 
 

8.4.  rządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

8.5.  zas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

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

9.              
 

9.1.  odzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) Odbiorowi Robót zanikających lub ulegajających zakryciu, 
b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi końcowemu. 
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9.2.  dbiór  obót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó niej jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru.  akość i ilość robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru, na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3.  dbiór częściowy 

Odbioru częściowego Robót nie przewiduje się. 

 

9.4.  dbiór końcowy  obót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  
w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 
Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt.: „Dokumenty do odbioru 
końcowego Robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonej dokumentacji, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z STWiORB i Przedmiarem Robót.  

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy zostaną one ukończone zgodnie  
z Kontraktem. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję 
powinny być wymienione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9.5.  okumenty do odbioru końcowego  obót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 STWiORB 

 Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 Księgi Obmiaru, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie  
z STWiORB, 

 Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z zadaniem; 

 Karta gwarancyjna. 
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9.6. Gwarancja 

Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres min.  
 6 miesięcy od daty końcowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zarówno 
wbudowanych materiałów, urządzeń jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez 
Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonych przez poszczególnych producentów 
materiałów i urządzeń. Wszystkie postanowienia dotyczące opisane będą przez Wykonawcę w 
„karcie gwarancyjnej”, którą dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru 
końcowego. 
 

9.7.  ozliczenie robót 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
odbiorową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w STWiORB. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wykluczona jest możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Ceny i stawki podane w kosztorysie 
powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom Przedmiaru robót, 
łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycia wydatków 
związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i 
zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie których 
sformułowano ofertę. Przejmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku   i 
wynagrodzenia za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. 
Stawki i ceny muszą być przypisane do każdej pozycji przedmiaru Robót. Stawki te pokrywają 
wszystkie podatki, opłaty celne lub inne zobowiązania finansowe, które nie zostały 
wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym bąd  w ofercie. 
 

10.             Ą     
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.   Prawo budowlane (z pó n. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych (z pó ń. zm.)  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  O wyrobach budowlanych (z pó n. zm )  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.   O ochronie przeciwpożarowej (z pó n. zm.)  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.   O dozorze technicznym (z pó n. zm.)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.   Prawo ochrony środowiska (z pó n. zm.)  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.   O drogach publicznych 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.). 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia   grudnia  00  r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.  
nr 209). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia   grudnia  00 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,  
poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września    7 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  00 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia    czerwca  00 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia   września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarownia wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-01 

 

Zadania inwestycyjnego pt.: 

„REMONT POMIESZCZEŃ I TERENU   L ŻĄ     DO SIEDZIBY POWIATOWEGO 
INSPEKTORATU WETERNARII W PABIANICACH w formule zaprojektuj i wykonaj – 
                   ŻĄ                                    L   G ” 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PABIANICACH 

 
45233250-6   oboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

 
1.    Ę  

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej  pecyfikacji  echnicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego utwardzenia 
poprzez wymianę istniejącej trelinki/kostki brukowej na placu przed garażami i wykonania 
podjazdów do garaży oraz opaski i krawężników wokół placu grażowego Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach. 
 
1.2.  akres i stosowanie  zczegółowej  pecyfikacji  echnicznej 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  . . 
 
1.3.  akres robót objętych  zczegółową  pecyfikacją  echniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu remont utwardzenia poprzez wymianę istniejącej trelinki/kostki brukowej na placu przed 
garażami i wykonania podjazdów do garaży oraz opaski i krawężników wokół placu grażowego 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach. Dopuszczalne jest częściowe 
pozostawienie istniejącego utwardzenia (trylinki  kostki brukowej) jako podbudowy pod nową 
kostkę brukową. 

Roboty budowlane wykonywane będą systemem tradycyjnym. Są to następujące roboty 
budowlane: 

 rozbiórkowe istniejącego utwardzenia placu, krawężników i opaski przed garażami wraz  
z wyzwiezieniem gruzu 

 ziemne pod nowe utwardzenie terenu kostka brukowa betonową 

 wykonanie szalunków wraz z spadkami pod podjazdy do garaży 
 wybetonowanie podjazdów  
 układanie warstw podłoża pod kostkę brukową betonową 
 układanie obrzeży betonowych na fundamentach betonowych 
 układanie krawęzników  
 układanie kostki brukowej betonowej 
 wykonaniu nowej opaski żwirowej wokół placu 
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      kreślenia podstawowe 
 
 . .  Betonowa kostka brukowa-kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest, jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale  
w fazie produkcji. 
 
1.4.2 Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów placu, wykonany 
zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym. 
 
 . .  Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika. 
 
1.4.4 Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadani wyrównanie 
różnic w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni placu oraz 
uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 
 
 . .  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
      gólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z wymaganiami Zamawiającegoa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń 
ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 
 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonywaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonywania profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych . 
Po wyprofilowaniu podłoża nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio  
z wykonywaniem podbudowy. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej   cm wyższe niż istniejące rzędne terenu placu 
zewnętrznego. 
Profilowanie podłoża należy wykonać ręcznie. Ściągnięty grunt należy wywie ć z terenu 
budowy. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczenie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wska nika zagęszczenia nie mniejszego niż  
Is=  ,00. Wska nik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku gdyby gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwiał przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej  
z tolerancją od -20% do +10% . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność realizacji  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zaleceniami nadzorującego Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
dotyczące : 
 wykonania podbudowy wg dokumentacji projektowej pod nawierzchnie utwardzone; 
 wykonania utwardzenia kostką brukową betonową wydzielonego terenu wokół budynków; 
 ustawienie przy utwardzonym terenie, na ławie z opornikiem obrzeży betonowych; 
 montaż ścieków betonowych typu korytkowego z projektowanym spadkiem. 
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Dla pojedynczej studni drenażu odwadniającego wykonać obwódkę z kostki. 
 

 
 
2  M      Ł  
 
Materiałami stosowanymi przy budowie placu z kostek brukowych betonowych zgodnie  
z zasadami n n specyfikacji technicznej są: 
 
2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 8 cm i 6 cm spełniającej poniższe wymagania. 
 
 . .  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe  
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 

 
 . . . Wymiary kostki brukowej; Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm 
 na szerokości   3 mm 
 na grubości   5 mm 

 
 . . . Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po  8 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 
 
 . . . Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 
 
 . . . Mrozodporność 
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50. 
 
 . .6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4 mm. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty 
technicznej, wydanej przez IBDiM. 
 
 . .6 Piasek średnio lub gruboziarnisty odpowiadający wymaganiom normy PN-B-06712.  
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       Ę  
 
Roboty związane z wykonaniem robót tj.: chodników, opaski wokół budynku i drenażu mogą 
być prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia 
robót np.:  

 gilotyna 
 piła do cięcia kostki 

 płyta wibracyjna 
 szczotka 

 
             i   Ł         

Betonowa kostka brukowa ułożona na paletach i zapakowana może być przewożona dowolnymi 
środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0, 7 średniej wymaganej wartości 
wytrzymałości badanej serii próbek. 
 
                   
 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót  
i harmonogram robót, uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą roboty przy 
remoncie utwardzenia placu. Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo prowadzonych robót, obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez 
Zamawiającego schematu oznakowania robót. 
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy wywie ć na wskazane miejsce składowania 
odpadów. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 
Z terenu rozbiórki kostkę brukową , trylinkę , gruz i inne odpady należy wywie ć samochodem 
samowyładowczym. 
 
  2   akres wykonywanych robót  
 
5.2.1. Koryto pod plac. 
Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi oraz zagęszczone. 
 
5.2.2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren. 
Podsypka powinna być wykonana z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu powinna wynosić 
do 5 cm. 
Koryto pod chodnik powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi (2 % w kierunku każdego z czterech obrzeży). Tolerancja 
głębokości koryta nie powinna przekraczać     cm. Wska nik zagęszczania koryta nie powinien 
być mniejszy niż 1,00 według BN-77/8931-12. 
 
5.2.3. Układanie brukowych kostek betonowych Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, 
aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od   do   mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej 
od projektowanej niwelety placu, ponieważ podczas wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni chodnika. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 
nawierzchnię. 
 

5.2.4. Podbudowa wg dokumentacji projektowej. 



 

27 

         L      Ś         

 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne  
i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. 
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań, jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano  
w odpowiednich punktach n/n specyfikacji. 
 
  2   adania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
 
6.2.1. Sprawdzenie jakości materiałów. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać na każde 150 m2 placu. 
 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją. 
 
6.2.3. Sprawdzenie nierówności nawierzchni 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać, co najmniej raz na każde 150 m2 
ułożonego placu i miejscach wątpliwych. Prześwit pomiędzy łatą  -merową a nawierzchnią 
chodnika nie może przekroczyć 1,0 cm. 
 
6.2.4. Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika lub jezdni. 
Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety placu w punktach załamania 
niwelety nie powinny przekraczać +/- 3.0 cm. 
 
6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż 
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %.  
 
7    M          
 
 ednostką obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacją projektową  
i pomiarem w terenie. 
 
8               
 
8. . Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały wynik pozytywny. 
 
8. . Rodzaje odbiorów 
Odbiór wykonanego placu obejmuje: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte SST}; 
c) odbiór pogwarancyjny chodnika - po upływie okresu gwarancji. 
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             Ł    Ś   
 
Płatność za 1 m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej 

oraz oceny, jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 

 przygotowanie podłoża pod plac, 

 rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem, 

 ułożenie betonowych kostek brukowych, 

 zamulenie spoin piaskiem, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST. 

 
 
     rzepisy związane 
 
1. PN-B-0     Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego. 

2. PN-B-06  0 Beton zwykły. 

3. PN-B-067   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

5. PN-B-    0 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-02 

 

Zadania inwestycyjnego pt.: 

„REMONT POMIESZCZEŃ I TERENU   L ŻĄ     DO SIEDZIBY POWIATOWEGO 
INSPEKTORATU WETERNARII W PABIANICACH w formule zaprojektuj i wykonaj – 
                   ŻĄ                                    L   G ” 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PABIANICACH 

 

45000000-7  Roboty budowlane 

45262500-6   Roboty murarskie i murowe 
 

1     Ę  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych w pomieszczeniu po gabinecie 
weterynaryjnym w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterznarii w Pabianicach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  . . 
 
1.    akres robót objętych     

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów wewnętrznych obiektu tzn.: 

 Przebudowa istniejących ścian 
 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami. 

 
1.4.  kreślenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

      gólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2  M      Ł  

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Wyroby ceramiczne 

2 2     egła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

b) Masa 4,0-4,5 kg 

c) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

d) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać 
dla cegły - 0% cegieł badanych. 

e) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż  6%. 

f) Wytrzymałość na ściskanie   ,0 MPa 

g) Gęstość pozorna  ,7-1,9 kg/dm3 

h) Współczynnik przewodności cieplnej 0,  -0,56 W/mK 

i) Odporność na działanie mrozu po    cyklach zamrażania do -  °C i odmrażania - brak 
uszkodzeń po badaniu.  

j) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości l 5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż: 

   na    sprawdzanych cegieł 
   na    sprawdzanych cegieł 
 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

 

2 2 2   egła dziurawka klasy   

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
b) Masa 2,15-2,8 kg 
c) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż   % 
d) Wytrzymałość na ściskanie  ,0 MPa 
e) Gęstość pozorna  ,3 kg/dm3 
f) Współczynnik przewodności cieplnej 0,   W mK 
g) Odporność na działanie mrozu po    cyklach zamrażania do -  °C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki  0: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1:1:6 
1:1:7 
1 : 1,7 : 5 
 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1:1:6 
1:1:7 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki  0: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych    i    oraz cement hutniczy    pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+ °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. 

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

 
3      Ę  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5                  

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków  
i otworów. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

e) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 
0°C. 
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     Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

    mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 

  0 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać    mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości  
5-10 mm. 

 
    2   tosowanie połówek i cegieł ułamkowych  

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż   % 
całkowitej liczby cegieł. 

a)  eżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o  mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

 

  2  Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 
należy stosować normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie   warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 

 

6.       L      Ś   

     Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) próby dora nej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu cegły, 
 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę dora ną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2. Zaprawy 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów  
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

      opuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane 
Mury 

niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

 na   metrze długości 

 na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu: 

 na wysokości   m 

 na wysokości kondygnacji 

 na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

 na l m długości  

 na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

 na l m długości  

 na całej długości 

 

1 

10 

 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach:  

do 100 cm                             szerokość  

                                            wysokość  

ponad 100 cm                       szerokość  

                                           wysokość 

 

 

+6,-3 

+15,-l 

+10,-5 

+15,-10 

 

 

+6,-3 

+15,-10 

+10.-5 

+15,-10 

 

Kontrola jakości przesklepień polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokmentacją 
techniczną. 

 

7    M          
 
Jednostkami obmiaru dla poz.: 

 1 m3 wykonanej konstrukcji lub muru 

 ednostką obmiarową robót murarskich ścian jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Nie dolicza się drutu wiązałkowego użytego przy murowaniu muru. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
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8               
 
8     dbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych   
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

9            Ł    Ś   
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
 wykonanie ścian, przesklepień, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
11.             Ą     
 

 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy  
 odbiorze. 

 PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 

 PN-EN197-1.-2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
 cementu. 

 PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 

 PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

 PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

 PN-86/B-30020  Wapno. 

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-03 

 

Zadania inwestycyjnego pt.: 

„REMONT POMIESZCZEŃ I TERENU   L ŻĄ     DO SIEDZIBY POWIATOWEGO 
INSPEKTORATU WETERNARII W PABIANICACH w formule zaprojektuj i wykonaj 

–                    ŻĄ                               
BUDOWLANEGO” 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PABIANICACH 

 

 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45314000-2 Inne instalacje elektryczne 

 
 

     Ę  
 
     rzedmiot  zczegółowej  pecyfikacji  echnicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany oświetlenia i osprzętu elektrycznego  
w remontowanym pomieszczeniach na poddaszu w budynku Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Pabianicach. 
 
  2  akres i stosowanie  zczegółowej  pecyfikacji  echnicznej 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  . . 
 
1.3  akres robót objętych  zczegółową  pecyfikacją  echniczną 
 

 Demontaż starego oświetenia w pomieszczeniu 
 Zamontowanie nowego oświetlenia w pomieszczeniu 
 Demontaż starego osprzętu elektrycznego  
 Zamontowanie nowego osprzetu elektrycznego 

 0Wykonanie pomiarów powykonawczych  
 
1.4   kreślenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 
normach polskich i europejskich oraz z “Wymagania Ogólne”. 
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      gólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z wymaganiami Zamawiającego. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z wytycznymi Zamawiającego, Specyfikacją 
Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2  M      Ł  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Materiały instalacyjne według poniższego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca. 
Materiały i urządzenia stosowane przez wykonawcę muszą być nowe, najlepszej, jakości,  
o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których 
działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do 
prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej 
instalacji.  
Stosowane materiały i urządzenia winny mieć cechy użytkowe i właściwości (parametry 
techniczne) takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub równoważne. Powinny posiadać 
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodności swoich 
właściwości z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami użytkowymi. Wykonawca 
może zastosować materiały inne niż w ST jeśli proponowane materiały zamienne pod 
względem technicznym spełniają wymogi dla materiałów równoważnych i uzyskają aprobatę 
inspektora nadzoru. Właściwości i parametry techniczne materiałów zamiennych nie mogą 
być gorsze od właściwości i parametrów materiałów uwzględnionych w SIWZ czy 
przedmiarach załączonych do ST. 
Okres gwarancji liczony będzie od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru 
prac.  
 
2     sprzęt elektrotechniczny 

 Montowane łączniki oświetlenia mają być podwójne lub pojedyncze w ramce kolor 
biały. Podtynkowe, stopień ochrony IP  , napięcie znamionowe   0V, prąd 
znamionowy  0A, z możliwością montażu w ramce, 

 Montowane gniazda elektryczne gospodarcze podwójne   x 2P+Z mod 16A/230V  
z uziemieniem IP 0, osprzęt ramkowy, kolor biały, 

 Montowane gniazdo elektryczne zespolone 16A - 4X(16A/250V), kodowane, kolor 
czerwony, podłączenie za pomocą zacisków automatycznych z możliwością montażu  
w ramce, 

 W pomieszczeniach mokrych montowane gniazda elektryczne gospodarcze 
pojedyncze d 16A/230V z uziemieniem IP  , osprzęt ramkowy, kolor biały, 

 Wszystkie montowane gniazda elektryczne   0V należy zabezpieczyć wyłącznikiem 
różnicowoprądowy.  

 
2 2  sprzęt oświetleniowy 

 Kompletne oprawy świetlówkowe   x  6W z odbłyskiem rastrowym , częstotliwość 
zasilania 20 -  0kHz zapewniająca brak tętnienia światła,  

 Elektroniczny statecznik zapłonowy (OSRAM), zapewniony zapłon bez efektu 
migotania, 

 Oprawy żarowe z energooszczędnym  ródłem światła   x 9 W (OSRAM) i 3 x 9 W 
(OSRAM), o barwie światła 8 0. 
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Wskazane w ST nazwy materiałów i producentów są przykładowe i określają minimalny 
standard techniczny wymagany dla tych materiałów. Mogą być one zastąpione innymi 
materiałami o równorzędnym wyglądzie i właściwościach użytkowych i jakościowych, po 
wcześniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W przypadku materiałów mających wpływ na 
bezpieczeństwo lub inne parametry techniczne narzucone właściwymi normami, należy 
załączyć właściwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamienników nie 
zwalnia z wymogu posiadania przez nich właściwych certyfikatów CE. 
 
       Ę  

 przęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą 
specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane 
okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta  Muszą spełniać one 
wymogi     i bezpieczeństwa pracy   ie wolno stosować sprzętu, który nie 
spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z 
przeznaczeniem. 

Prace, które należy wykonać powinny być wykonywane przy pomocy następującego sprzętu: 

 mierniki do testowania wyłączników różnicowo prądowych,   
 miernik natężenia oświetlenia – luksometr, 
 wszystkie mierniki użytkowane przez wykonawcę powinny posiadać aktualne 

świadectwa legalizacji. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wszystkie środki 
transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być 
sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi 
środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa pracy.  tosować dodatkowe opakowania materiałów w 
przypadku możliwości uszkodzeń transportowych  
 
                   
 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe 
można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki 
przy pracy. Wykonanie instalacji musi być przeprowadzone zgodnie z regułami sztuki 
budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien 
dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. 
Podstawą do rozpoczęcia robót jest umowa sporządzona pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą, wskazania Zamawiającego w zakresie wymiany instalacji elektrycznej 
określone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania użytkownika i inspektora nadzoru  
w trakcie realizacji zamówienia, a także protokół przekazania placu budowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność  
z wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i PN, dotyczących prac 
montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczeństwo 
pracowników i osób postronnych. Wszelkie prace związane z przyłączeniem się do istniejącej 
instalacji elektrycznej muszą być wykonywane przy odłączonym napięciu sieciowym,  
a poprawność tych połączeń potwierdzona przez nadzór Zamawiającego. 
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         L      Ś         

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badań 
uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.  eśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną  
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Przed 
wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w ST. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na budowie i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z ST: 

 Sprawdzenie zgodności, polega na porównaniu wykonywanych bąd  wykonanych robót  
z ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

 Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech  
z wymaganiami określonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentów określających, 
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie 
przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur  
i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania  
i pomiary. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

 kompletne pomiary rezystancji izolacji przewodów, kabli i obwodów elektrycznych, 

 pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 pomiar natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach, w których nastąpiła 
wymiana oświetlenia, 

Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji odbiorowej. 
 
7    M          
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
 
8               
 
8. . Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały wynik pozytywny. 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowiązany, dostarczyć 
zleceniodawcy dokumentację odbiorową a w tym: 

 atesty, 
 certyfikaty, 
 karty katalogowe, 
 deklaracje zgodności, 
 karty gwarancyjne, 
 instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń. 

 
Atesty, jakości materiałów i urządzeń elektrycznych. 
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Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w ST. 

 

             Ł    Ś   
 
Ogólne zasady płatności podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
 
                Ą     

Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi Normami,  
a w szczególności: 

 Ustawą z dnia7 lipca      r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414  
z pó n. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia   -04-2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz. U. Nr 80 poz.  6  z dnia   .0 . 006 r.),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia   -04- 00  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2002 r. 
nr 75 poz. 690),  

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie  
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. 17 poz. 122 i 123 z dnia 10 kwietnia 1972 r.). 
 
Innymi przepisami i uwarunkowaniami: 
 
 Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych. 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 
4-   : Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 



 

40 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych  
i powłoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV. 

 PN-IEC 60   . Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  

 PN-EN 604539- . Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane  
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy. 

 PN-55/E-0 0   Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli. 

 PN-86/O-7  00 Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne. 

  PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

 PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane przez obudowy (kod IP).  

 PN-86/E-      Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. 
Łączniki naścienne do  6A,   0V. Główne wymiary. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-04 

 

Zadania inwestycyjnego pt.: 

„„  M      M       Ń I TERENU   L ŻĄ     DO SIEDZIBY POWIATOWEGO 
INSPEKTORATU WETERNARII W PABIANICACH w formule zaprojektuj i wykonaj 

–                    ŻĄ                               
BUDOWLANEGO” 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PABIANICACH 

 

45000000-7  Roboty budowlane 

45421146-9  nstalowanie sufitów podwieszanych 

45324000-4  oboty w zakresie okładziny tynkowanej 

 

       Ę  
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania 
i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniu po gabinecie 
weterynaryjnym w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót  
 
1.3.  akres robót objętych     
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie elementów zabudowy rur C.O.  
Okładziny i sufity objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego 
elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-włóknowych 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.4.  kreślenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  
a mianowicie: 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-włóknowe należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych  
i sufitów zgodnie z ustaleniami projektowymi. 
 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca w w roboty budowlane. 
 

Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „ jak, kiedy, gdzie i kto ?” wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje. 
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Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin i sufitów. 
 
1.5.  gólne wymagania dotyczące robót 
 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN-72/B- 0    „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót podane w ST B- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.  . . 
 
2. M      Ł 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST B-00.00.00. (kod 45000000-0 ) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 eśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być pó niej zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat lub 
Deklaracje 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. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie.  
 
3.     Ę   
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na 
budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-0 ) „Wymagania ogólne” pkt.   i  . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt (transport) 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 inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym,  
a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 
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4. TRANSPORT 
 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych 
plandekami.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o ud wigu co najmniej  000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.                 
 
5.1   gólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-0 ) „Wymagania 
ogólne” pkt. . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZ , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie pó niej niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod gro bą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót ponosi Wykonawca. 
 
5 2   akres wykonania robót: 
 

 Obudowa konstrukcji rur C.O. 
 
6.       L      Ś    

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, 
wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót  
i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Częstotliwość oraz 
zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  
i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-   0  „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz 
PN-B-06250. 
Przy montażu płyt należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B- 0    „Roboty 
okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Zakres badań płyt powinien być zgodny z normą PN-B-7  0  ”Wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych”. 
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Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZ ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
 
7.   M          
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-0 ) „Wymagania 
ogólne” pkt. 7.  
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnych dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady 
określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR–ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
8.              
 
8. . Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały wynik pozytywny. 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowiązany, dostarczyć 
zleceniodawcy dokumentację odbiorową a w tym: 

 atesty, 
 certyfikaty, 
 karty katalogowe, 
 deklaracje zgodności, 
 karty gwarancyjne, 
 instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń. 

Atesty, jakości materiałów i urządzeń elektrycznych 
Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w ST. 
 
9.           Ł    Ś   

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
 
10.             Ą     
 
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi Normami,  
a w szczególności: 

 Ustawą z dnia7 lipca      r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414  
z pó n. zm.), 
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 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia   .04.2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz. U. Nr 80, poz.  6  z dnia   .0 . 006 r.),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (t.j. Dz. U.  
z 2002 r. nr 75 poz. 690), - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. 17 poz. 122 i 123 z dnia 10.04.1972 r.). 

 

 

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

PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

PN-B-32250  Woda do celów budowlanych 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

Norma ISO (seria  000,  00 ,  00 ,  00  i  00 ) Normy dot. Systemów zapewnienia 

  akości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-05 

 

Zadania inwestycyjnego pt.: 

„„  M      M       Ń I TERENU   L ŻĄ     DO SIEDZIBY POWIATOWEGO 
INSPEKTORATU WETERNARII W PABIANICACH w formule zaprojektuj i wykonaj 

–                    ŻĄ                               
BUDOWLANEGO” 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PABIANICACH 

 

 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45211310-5  oboty budowlane w zakresie łazienek 

 
 
 
 
1.    Ę  
 
1.1  rzedmiot  zczegółowej  pecyfikacji  echnicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany ceramiki łazienkowej w pomieszczeniu 

łazienki w budynku do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach. 
 
1.2 Zakres i stosowanie  zczegółowej  pecyfikacji  echnicznej 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  . . 
 
     akres robót objętych  zczegółową  pecyfikacją  echniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu zamontowanie nowych urządzeń  łazienkowych tzw. „białego montażu”. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 demontaż istniejących urządzeń tj. umywalka, miska ustępowa wraz z armaturą, 

 montaż rurociągów, montaż armatury, montaż urządzeń, 

 badania instalacji, wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji. 
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      gólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –  
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MA     Ł  
 
Do wykonania montażu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do montażu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1 Ceramika i armatura sanitarna: 

 umywalka porcelanowa wisząca przystosowana do zamontowania na stelażu,  
o szerokości min  0 cm z półpostumentem, umywalka z otworem na baterię 
sztorcową oraz otworem przelewowym, 

 miska ustępowa porcelanowa stojąca lejowa przystosowana do zamontowania na 
podłożu z deska sedesową, 

 stelaż do umywalki o głębokości zabudowy do  0 cm, 

 bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z głowica ceramiczna, kolor chrom, 
przepływ maksymalny wody – 10 l/min, 

Umywalka oraz miska ustępowa z tej samej serii jednego producenta. Stelaże do umywalki 
oraz miski ustępowej z tej samej serii jednego producenta. 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów. 
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4.               Ł         
 
4.1. Elementy wyposażenia 
 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych  
w pojemnikach. 
 
4.2. Armatura 
 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
 
5.                 
 
5.1. Roboty demontażowe 
 

Demontaż istniejącej ceramiki łazienkowej wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywie ć do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚ         
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem montażem ceramiki i aramtury łazienkowej 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione.  eśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
 
7.              

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, protokoły badań szczelności instalacji. 

 
 
8.   M          
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”.  
 
 
9.           Ł    ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa   88. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-06 

 

Zadania inwestycyjnego pt.: 

 
„REMONT POMIESZCZEŃ I TERENU   L ŻĄ     DO SIEDZIBY POWIATOWEGO 
INSPEKTORATU WETERNARII W PABIANICACH w formule zaprojektuj i wykonaj 

–                    ŻĄ                               
BUDOWLANEGO” 

 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

 
1.    Ę  

 
1.1  rzedmiot  zczegółowej  pecyfikacji  echnicznej (   ) 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  akres robot objętych specyfikacja 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycz  prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem montażu stolarki okiennej z PCV, drzwiowej wewnętrznej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

 montażu okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w pomieszczeniach 
budynku, 

 montażu stolarki drzwiowej drewnopochodnej wraz z ościeżnicami. 
 
1.4  kreślenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i SST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
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2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w „Wymagania ogólne". 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę  przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru oraz musi być zgodna z STWiORB. 
Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadać opakowanie producenckie,  
z informacją o rodzaju i jakości wyrobu, aprobat i dopuszczeniem do stosowania  
w budownictwie. 
Wyroby powinny posiadać trwałe i nieuszkodzone powłoki malarskie, systemy okuciowe, 
uszczelki i zamknięcia zgodne z wymaganiami i aprobatami dla poszczególnych wyrobów. 
Każdy wbudowywany wyrób powinien posiada wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, 
atesty (w tym PZH) do stosowania w budownictwie. 
Nie dopuszcza się stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających oryginalnych 
opakowań. 
Do każdego wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i dedykowane 
przez Producenta elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. 
Materiały uszczelniające: pianki, silikony powinny posiada ww. dokumenty dopuszczające 
oraz nie przekroczyć  daty przydatności do użytku, podanej na opakowaniu. 
Elementy drobne takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujące się w opakowaniu 
producenckim powinny mieć nieuszkodzone powłoki wykończeniowe, parapety nie mogą być 
zwichrowane, pogięte itp. 
Przechowywanie poszczególnych elementów zgodnie z instrukcją producenta. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Sprzęt i narzędzia do demontażu i montażu 
 
Demontaż istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej i montaż projektowanych okien i drzwi nie 
wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Roboty można wykonać ręcznie lub (i) z użyciem specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca obowiązany jest używa takich narzędzi jakie wynikają z Instrukcji montażu, 
które nie spowoduj niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, 
oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy demontażu i montażu drzwi należy wykorzystywać  odpowiednie narzędzia, 
elektronarzędzia i sprzęt do: 

 wykucia z muru istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 
 sprawdzenia wymiarów i płaszczyzn, 
 wykucia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien i drzwi w ościeżach, 
 uszczelnienia i izolacji drzwi, 
 wykończenia ościeży. 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. Wymagania 
dotyczące  środków transportu oraz zasady składowania i zabezpieczania 
drzwi w  środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie  
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne Z wymaganiami 
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
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przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą  
stateczności. 
 
5.                 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne". 
 
5.1. Warunki przystąpienia do demontażu okien i drzwi i montażu okien i drzwi 

projektowanych 
 
Do montażu projektowanych okien i drzwi można przystąpić po zdemontowaniu istniejących 
okien i drzwi oraz po wykonaniu przemurowania, zamurowania i rozbiórek fragmentów 
murowanych  ścian w celu uzyskania projektowanego podziału na elewacji zgodnie  
z wytycznymi. 
Przed zamówieniem stolarki Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów każdego 
z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi i okien indywidualnie z uwzględnieniem 
ewentualnych odchyłek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiarów można 
przystąpić do zamówienia stolarki. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylega  ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ścian, 
 stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, 
 jakość dostarczonych na budowę  elementów przeznaczonych do wbudowania. 

 
5.2. Warunki montażu okien 
 

 montaż okien na kołki rozporowe, 

 uszczelnienie okien pianką montażową, 

 obcięcie wystającej poza profile pianki, 

 wykonanie poduszek betonowych wyrównujących pod parapety wewnętrzne  
i zewnętrzne, 

 montaż parapetów wewnętrznych z komorowego PCV i zewnętrznych z blachy 

 powlekanej. 
 
5.3. Warunki montażu drzwi 
 

 montaż drzwi na kołki rozporowe (kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie 
tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu 
dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach  ścian warstwowych), 

 uszczelnienie drzwi pianką montażową, 

 obcięcie wystającej poza profile pianki. 
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5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 
5.4.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie  
i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by mniejsze od   mm na   m wysokości okna, 
nie więcej niż   mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 mm przy długości przekątnej do   m, 
 mm przy długości przekątnej do   m, 
 mm przy długości przekątnej powyżej   m. 

 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używania do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwie dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywa 
po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.4.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiada wymogom dla robót murowych. 
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.  
Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚ         
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne". 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B- 0 80 dla robót szklarskich. 
Przed dostawą stolarki wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
aprobaty techniczne i deklaracje właściwości użytkowych na materiały użyte do wyrobu 
okien. 
Przed montażem należy sprawdzić oznaczenia na opakowaniu, czy dostarczony wyrób spełnia 
wymogi dostarczonych dokumentów - aprobat i ich kompletność. 
Do montażu może zostać dopuszczona stolarka dostarczona zgodnie z zamówieniem  
i sprawdzona przez Inspektora nadzoru dokumentacją wyrobu. 
W trakcie montażu inspektor nadzoru zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość montażu 
okna zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

Wymagania dla drzwi: 

 Odchyłka od prostopadłości naroża nie powinna przekroczyć odchyłek dopuszczalnych 
dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj. 1,5 mm na długści 0,  m. 

 Odchyłka od płaskości ogólnej (zwichrowanie) -max. 4,0 mm. 

 Siła potrzebna do poruszania i utrzymania ruchu skrzydła – max 50 N. 

 Moment obrotowy potrzebny do przekręcania klucza w zamku - max 2,5 Nm. 
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 Odporność drzwi na obciążenie statyczne pionowe, działające na płaszczy nie 
skrzydła - skrzydła nie powinny ulec odkształceniu większemu niż 0,  mm, na 1 m 
wysokości skrzydła. 

 Odporność drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie i zamykanie - po wykonaniu  
200 tys. cykli otwierania i zamykania skrzydła, drzwi nie powinny wykazywać 
uszkodzeń lub odkształceń  skrzydeł i ościeżnicy powodujących utratę funkcyjności. 

 
Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 
Po montażu należy sprawdzić: 

 gładkość i czystość szyb, 
 działanie mechanizmów otwierania, 
 jakość powierzchni ram i skrzydeł, 
 dokładność przylegania uszczelek, 
 drożność przewodów i komór odwadniających profile, 
 ilość wbudowanych kołków rozporowych, 
 dokładność wypełnienia pianką  montażową, 
 dokładność parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

 
7.   M          
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne". 
 ednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.              
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne". 
Wszystkie roboty związane z montażem zamknięć otworów podlegają odbiorowi 
częściowemu dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie  , oraz czynności wyszczególnione  
w punkcie 5. 
 
9.           Ł    Ś   
 
Ogólne ustalenia dotyczące dokonywania płatności podano w „Wymagania ogólne". 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji 
technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie  
z kosztorysem ofertowym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Związane normatywy 
 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
 0 6, z pó n. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  
poz. 881) 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,  
poz.   60 z pó n. zm.) 

 
10.2. Zalecane normy 

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

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

 PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 

 PN-72 B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN- 78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

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

 PN-80/M-02318 Tolerancja kształtu i położenia. Wartości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-07 

 

Zadania inwestycyjnego pt.: 

„REMONT POMIESZCZEŃ I TERENU   L ŻĄ     DO SIEDZIBY POWIATOWEGO 
INSPEKTORATU WETERNARII W PABIANICACH w formule zaprojektuj i wykonaj 

–                    ŻĄ                               
BUDOWLANEGO” 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PABIANICACH 

 

  

45400000-1  oboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich i ściennych w pomieszczeniach budynku 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania 
wymienionego w punkcie 1.1.  

1.3.  akres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 

 skucia istniejących warstw posadzkowych do wymaganej głębokości 
 wykonanie podkładu podposadzkowego, 
 wyrównania powierzchni po rozbiórce, 
 wykonania okładzin z paneli podlogowych wraz z warstwą izolacyjną i listew 

cokołowych, 

 zerwanie boazerii w wyznaczonym pomieszczeniu, 
 wywiezienie całości gruzu z terenu budowy. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
  



 

57 

1.5.  gólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania podano w STWiORB-00-część ogólna. 

2  M      Ł   

Panele podłogowe z płyty HDF kl. Min. AC4, gr. min. 8 mm  

 typ powierzchni laminatu – struktura drewna  

 warstwa spodnia – laminat przeciwprężny  

 łączenie desek – „click’’  

 odporność na zaplamienia ( ) , blaknięcia ( )  

 przyrost grubości po pęcznieniu ≤ 8%  

 
Podkład pod panele – mata korkowa  

Folia budowlana gr. 0,2 mm  

Listwy cokołowe. 

2.1  astosowane materiały  

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą 
posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. 

3.     Ę  
 

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

Sprzęt do robót rozbiórkowych, np.:  
 kilofy, młotki, przecinaki, 

 ciągnik, d wig samojezdny, wysięgnik koszowy, - rynny, taczki , liny.  
 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷   mm do 

rozprowadzania 

 kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomice 
 wkładki dystansowe, 
 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
 młotek ( 00 g), 
 przyrząd montażowy, 
 miara drewniana lub zwijana, 
 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
 kliny drewniane, 
 klocek do dobijania desek, 
 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
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4. TRANSPORT 
 
5.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. Stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu  
w tym: 

 samochód dostawczy, skrzyniowy, 
 samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
 samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
 kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych.  

 
4.2. Pakowanie i magazynowanie: 

 

 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. ,  m2 paneli.  

 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk 
w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”.  

 Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  

 Wysokość składowania do  ,8 m.  
 
 
5.                 
 
5.1.  race rozbiórkowe 
 

 Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy,  
a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną  
i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. ` 

 Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które używać tak aby nie 
spowodować nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić mury budynku. 

 Wszystkie elementy z rozbiórek na poziom terenu przemieścić przy użyciu lin, 
windy lub rynny – NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 

 Materiały z rozbiórki wywie ć z terenu budowy na składowisko odpadów.  
 
5.2.  arstwy wyrównawcze pod posadzki 
 
Podkład powinien być wykonany zgodnie wymaganiami Zamawiającego. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co 
najmniej   dni nie powinna być niższa niż  °C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą – 5 - 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 
cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być 
większa niż 400 kg/m3. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną  
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą. 
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5.3.  kładanie paneli  
 
Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +   0C  
i temperatura ta powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu 
pierwszych dwóch dni powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele 
podłogowe przed montażem powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 
1 - 2 dni w sezonie letnim i około   -   dni w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować 
temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane. Podłoże pod panele 
powinno być równe, gładkie, suche i stabilne.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 
z ustalonym spadkiem.  
 

5.4.  ymagania dotyczące montażu  
 
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia.  eżeli żaden z boków 
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania 
promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna  
w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich  
i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku.  
 eśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2 -  %, aby chronić podłogę przed wpływem 
pochodzącej z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową 
grubości 0,  mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min.  00 mm zakładkę, miejsca łączeń 
zabezpieczać taśmą klejącą.  
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas 
układać piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) 
przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek  
i do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej,  
w którą wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony 
czoła.  
Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem.  eśli jest zbyt szeroki, 
zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych 
docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi 
zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości  0 - 15 mm.  
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi 
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew 
dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio 
zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej 
podłogi. 
 
 
6.       L      Ś         
 
6.1.  gólne zasady kontroli jakości robót 
 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej  
i wytycznych producenta . 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach  
i aprobatach. 
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6.2.  adania w czasie robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań dora nych.  
 

 

7.   M          
 

 ednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 

8.              
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywny wynik. 
 eżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z paneli podłogowych nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 
wykonać. 

 

8.2.  dbiór podłoży 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych.  eżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 

 

9.           Ł    Ś   
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z paneli obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

 ułożenie paneli podłogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii, 

 montaż listew przyściennych i listew progowych,  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
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10.             Ą     
 

 Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I 

Budownictwo Ogólne część   dział   .  „Wykonanie posadzek z materiałów 

drzewnych"  

 PN-EN 6  : 00  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.  

 WTWiOR-WarunkiTechniczneWykonaniaiOdbioruRobót–ITB. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót. 

 Aprobaty techniczne. 

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-08 

 

Zadania inwestycyjnego pt.: 

„REMONT POMIESZCZEŃ I TERENU   L ŻĄ     DO SIEDZIBY POWIATOWEGO 
INSPEKTORATU WETERNARII W PABIANICACH w formule zaprojektuj i wykonaj 

–                    ŻĄ                               
BUDOWLANEGO” 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PABIANICACH 

 

45400000-1  oboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych polegających na remoncie tynków  
i malowaniu pomieszczeń w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania 
wymienionego w punkcie 1.1.  

1.3.  akres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 

 zmycie ścian, 
 remont tynków ścian i sufitów, 
 malowanie ścian i sufitów. 

 
1.4.  kreślenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

1.5.  gólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z wymaganiami Zamawiającego, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV   000000-7 - „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  
  



 

63 

1.5.1. Tynki. 

 . . . . Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

1.5.1.2. Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-70/B-10100 p.3.1.1. 

 . . . . Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie  
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  

1.5.2. Roboty malarskie. 

 . . . . Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70 B- 0 00. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

1.5.2.2. 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 pylu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia 
tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  

1.5.2.3. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

1.5.2.4. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie.  

1.5.2.5. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

1.5.3. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich.  

1.5.3.1. Roboty malarskie powinny być prowadzone:  

a) przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych),  

b) w temperaturze nie niższej niż + °C, z dodatkowym zastrze żeniem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,  

c) w temperaturze nie wyższej niż   °C, z dodatkowym zastrze żeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła  0°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

1.5.3.2. W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  

1.5.3.3. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 1.5.3.4. 

1.5.3.4. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%.  

1.5.3.5. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 

1.5.3.6. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych  ródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie 
i mogących być  ródłem pożaru. 

1.5.3.7. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  
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2  M      Ł   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materialów, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1.1. Zaprawy. 

2.1.1.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B-   0  „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  

2.1.2. Woda. 

2.1.2.1. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88 B-    0 „Materialy budowlane. Woda do 
betonów i zapraw”. 

2.1.2.2. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.1.2.3. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tluszcze organiczne, oleje i muł.  

2.1.3. Piasek. 

2.1.3.1. Piasek powinien spelniać wymagania normy PN-7  B-067   „Kru-szywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:  

a) nie zawierać domieszek organicznych,  

b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,  -0,  mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.1.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany  , do 
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

2.1.3.3. Do gladzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić calkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  

2.1.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

2.1.4.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

2.1.4.2. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie.  

2.1.4.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

2.1.4.4. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

2.1.4.5. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wedlug 
normy PN-B-  70 ;   7 „Cementy powszechnego użytku” PN-EN   7- : 00 . Za zgodą 
Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych    i    
oraz cement hutniczy    pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż + °C. 

2.1.4.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.Gips wg PN-B-
30041:1997.  

2.1.5. Do malowania powierzchni obiektów można stosować: 
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2.1.5.1. Farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

2.1.5.2. Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

2.1.5.3. Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

2.1.5.4. Lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

2.1.5.5. Lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

2.1.5.6. Środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.1.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 

3.1.1.1. Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

a) mieszarki do zapraw, 
b) agregatu tynkarskiego, 
c) betoniarki wolnospadowej, 
d) pompy do zapraw, 
e) przenośnych zbiorników na wodę.  

3.1.2. Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

3.1.2.1. Szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

3.1.2.2. Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

3.1.2.3. Pędzle i wałki, 

3.1.2.4. Mieszadla napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji składników farb, 

3.1.2.5. Agregaty malarskie ze sprężarkami,  

3.1.2.6. Drabiny i rusztowania.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1.1. Transport materiałów 

4.1.1.1. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 
BN-88 67  -08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

4.1.1.2. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych.  

4.1.1.3. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

4.1.2. Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
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materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materialów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 

4.1.3. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materialy do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

4.1.4. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C-8  00 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.  

 

                    

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

5.1.1. Warunki wykonania robót. 

 . . . . Na ścianach i sufitach należy usunąć warstwy starej farby, uzupełnić ubytki 
tynku,poszpachlować,wycekolować oraz pomalować powierzchnie ścian i suitów farbą 
akrylową. Na wysokości lamperii ściany należy zabezpieczyć specjalną powłoką lakierową. 
Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

5.1.1.2. Warunki przystąpienia do robót. 

a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po uplywie  -6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + °C pod warunkiem, że  
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

d) w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

5.1.1.3. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed naslłnecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

5.1.1.4. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu   tygodnia, zwilżane wodą.  

5.1.3. Roboty malarskie. 

5.1.3.1. Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podloży pod malowanie 
i kontroli materiałów.  

5.1.3.2. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

a) całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

b) wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

c) ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
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d) całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 
jeśli stolarka nie zostala wykończona fabrycznie.  

5.1.3.3. Drugie malowanie można wykonywać po: 

a) ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykadzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów.  

5.1.4. Przygotowanie podłoża pod tynki. 

5.1.4.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
p. 3.3.2. 5.1.4.2.Spoiny w murach ceglanych:  

a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
 0-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.1.5. Wykonywanie tynków zwyklych. 

5.1.5.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

5.1.5.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.1.5.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.1.5.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 

5.1.5.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.1.5.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.1.5.7. Gład  należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.1.5.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji  : : , narażonych na zwilgocenie oraz  
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  

5.1.6. Tynk gipsowy. 

5.1.6.1. Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć gładką jednolitą, zamkniętą – ale 
nie pozbawioną porów – powierzchnię. Nie może być na niej rys, pęcherzy, zacieków  
i przebarwień oraz dodatków mineralnych. 

5.1.6.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków gipsowych wykonywanych 
maszynowo oraz ręcznie dla kategorii III zgodnie z tabelą nr   PN-70 B- 0 00 są 
następujące:  

a) odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
większe niż   mm i w liczbie nie większej niż   na calłj długości laty kontrolnej 2 m.  

b) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na  
  m i ogółem nie więcej niż   mm w pomieszczeniach do  ,  m wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej  ,  m wysokości. 
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c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na  
  m i ogółem nie więcej niż 6 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 

d) odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
dopuszcza się nie większe niż 3 mm na 1 m.  

 . .7. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.  

5 .1.7.1. Tynki zwykłe:  

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70 B- 0 00. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypelnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia 
tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  

c) wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w normach  

d) wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  

5.1.7.2. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  

 

6. KONTROLA JAKOŚ         

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. Badania 
przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

6.1.1. Wymagania: 

6.1.1.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.1.2. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.1.2.1. Badania w czasie robót:  

a) częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,  
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykle”.  

6.1.2.2. Badania w czasie odbioru robót:  

a) badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70 B- 0 00 p.  . . i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań,  
a w szczególności:  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, – prawidłowości przygotowania 
podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
 przyczepności tynków do podloża,  
 grubości tynku, 
 wyglądu powierzchni tynku, 
 prawidlowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
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6.1.3. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich. 

6.1.3.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży 
oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.1.3.2. Badania podłoży pod malowanie. 

6.1.3.3. Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać  
w następujących terminach:  

a) dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

b) dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

6.1.3.4. Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.  

6.1.4. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

6.1.4.1. Napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  

6.1.4.2. Tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70 B- 0 00, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

6.1.4.3. Podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonane naprawy i uzupełnienia, 

6.1.4.4. Płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

6.1.4.5. Elementów metalowych – czystość powierzchni.  

6.1.5. Dokladność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie  
PN-68/B-10020.  

6.1.6. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie  
PN-70/B-10100.  

6.1.7. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości okolo 1 m,  
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.  

6.1.8. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki. 

6.1.9. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową.  

6. . 0.Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 
odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

6.1.11. Badania materiałów. 

6.1.11.1. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

a) czy Wykonawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
malarskich,  

b) terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  

c) wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
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6.1.11.2. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

6.1.11.3. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb cieklych:  

 skoagulowane spoiwo, 
 nieroztarte pigmenty, 
 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
 kożuch, 
 ślady pleśni, 
 trwały, nie dający się wymieszać osad, 

 nadmierne utrzymujące się spienienie, 
 obce wtrącenia, 
 zapach gnilny,  

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
 ślady pleśni, 

 zbrylenie,  
 obce wtrącenia,  
 zapach gnilny.  

6.1.12. Badania w czasie robót. 

6.1.12.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te  
w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.  

6.1.12.2. Badania w czasie odbioru robót. 

6.1.12.3. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności  
w zakresie:  

a) zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,  

b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

c) prawidłowości przygotowania podłoży, 

d) jakości powłok malarskich.  

6.1.12.4. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

6.1.12.5. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po  
   dniach od zakończenia ich wykonywania.  

6.1.12.6. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 
+ °C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

6.1.12.7. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

c) sprawdzenie odporności na wycieranie,  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie.  
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6.1.12.8. Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do 
powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie 
wystąpiły ślady farby,  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  

 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych przez wykonanie skalpelem 
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka   mm, po  0 oczek w każdą stronę  
a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy 
uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików na podłożach drewnianych  
i metalowych nie odpadnie – metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, 
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. 

6.1.12.9. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5  
i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(Zamawiającego) oraz Wykonawcy.  

6. .  . 0.Badania w czasie wykonywania robót.  

a) częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  
z PN-B-7  0  „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.  

b) w szczególności powinna być oceniana:  

 równość powierzchni płyt,  
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
 wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
 wilgotność i nasiąkliwość,  
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

 

7.   M          

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania. 

7.1.1.1. Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu.  

7.1.1.2. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym.  

7.1.1.3. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  
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7.1.1.4. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda 
z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.1.1.5. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

7.1.2. Szczególowe zasady obmiaru robót malarskich. 

7.1.2.1. Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

7.1.2.2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

7.1.2.3. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony 
sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku 
przez zastosowanie współczynników podanych. 

7.1.2.4. Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych 
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej 
powierzchni ich rzutu.  

7.1.2.5. Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną 
powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-  0 i T- , 
dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

7.1.2.6. Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do  0 cm obmierza się w metrach długości. 
Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich 
powierzchni w rozwinięciu. W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane  
w katalogach określających jednostkowe naklady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady 
wymienione w zalożeniach szczególowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2. 

7.1.3. Transport gruntu. 

7.1.3.1. Wymagania – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.  

7.1.3.2. Koszt składowania odpadów winien być ujęty w kosztach pośrednich.  

 

8.              

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych.  eżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 8. . .Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  

8.2.2.  eżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

a) tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  

c) w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe.  
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8.3. Odbiór tynków. 

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż   mm i w liczbie nie większej niż   na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty.  

8.3.3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

8.3.3.1. Pionowego – nie mogą być większe niż   mm na   mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu, 

8.3.3.2. Poziomego – nie mogą być większe niż   mm na   mb i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.3.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 

8.3.4.1. Wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 

8.3.4.2. Ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

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

8.3.5.1. Ocenę wyników badań, 

8.3.5.2. Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

8.3.5.3. Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

8.4. Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. 

8.5. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

8.5.1. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. .   niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie, określonymi w pkt. 5.1. 7. 

8.5.2.  eżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do robót malarskich.  

8.5.3.  eżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy 
(Kierownik budowy).  

8.6. Odbiór częściowy. 

8.6.1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.6.2. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek  
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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8.6.3. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
Kierownika budowy.  

8.6.4. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.6.5. Odbiór końcowy. 

8.6.5.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

8.6.5.2. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

8.7. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

8.7.1. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

8.7.1.1. Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót,  

8.7. . .Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót,  

8.7.1.3. Dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót,  

8.7.1.4. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materialów i wyrobów budowlanych,  

8.7.1.5. Protokoły odbioru podłoży, 

8.7.1.6. Protokoły odbiorów częściowych, 

8.7.1.7. Instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

8.7.1.8. Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

8.8. Roboty malarskie. 

8.8.1. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

8.8.2.  eżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

8.8.2.1.  eżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
powłoki z wymaganiami określonymi w pkt.  .  i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

8.8.2.2.  eżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
powłoki malarskiej Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

8.8.2.3. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie 
i powtórnie zglosić do odbioru.  

8.8.2.4. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

8.8.3. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

8.8.3.1. Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

8.8.3.2. Ocenę wyników badań, 
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8.8.3.3. Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

8.8.3.4. Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich  
z zamówieniem.  

8.8.4. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

8.8.5.1. Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgloszonych wad. 

8.8.5.2. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.8. 

8.8.5.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

8.8.6. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.  

 

9.           Ł    ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy platności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.1.1. Zapłata za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku doknywana jest według 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

9.1.1.1. Przygotowanie stanowiska roboczego, 

9.1.1.2. Przygotowanie zaprawy, 

9.1.1.3. Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

9.1.1.4. Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

9.1.1.5. Ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, 

9.1.1.6. Przygotowanie podłoża, 

9.1.1.7. Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

9.1.1.8. Osiatkowanie bruzd, 

9.1.1.9. Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

9.1.1.10. Wykonanie tynków, 

9.1.1.11. Reperacja tynków po dziurach i hakach, 

9.1.1.12. Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

9.1.1.13. Likwidację stanowiska roboczego.  

9.1.2. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

9.1.2.1. Określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

9.1.2.2. Ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

9.1.3. Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty malarskie uwzględniają: 
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9.1.3.1. Przygotowanie stanowiska roboczego, 

9.1.3.2. Dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

9.1.3.3. Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

9.1.3.4. Ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do   m, od poziomu podłogi lub terenu, 

9.1.3.5. Zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

9.1.3.6. Przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

9.1.3.7. Przygotowanie podłoży, 

9.1.3.8. Próby kolorów, 

9.1.3.9. Demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, 
które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych 
i drzwiowych,  

9.1.3.10.Wykonanie prac malarskich, 

9.1.3.11. Usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót,  

9.1.3.12. Oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

9.1.3.13. Likwidację stanowiska roboczego. 

9.1.3.14. W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu 
podłogi lub terenu. 

9.1.3.15. Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej   m,należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.  

9.1.4. Transport gruntu. 

9.1.4.1. Wymagania [m3] z uwzględnieniem odleglości transportu.  

9.1.4.2 .Koszt składowania odpadów winien być ujęty w kosztach pośrednich.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-85/B-04500 _ Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalościowych. 

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

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

PN-B-30020:1999 _ Wapno. 

PN-79/B-06711 _ Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 _ Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 _ Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) _ Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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PN-68/B-10020 _ Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

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

PN-89/B-81400 _ Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 _ Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 _ Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 _ Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 _ Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  

PN-C-81801:1997 _ Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 _ Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 _ Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 _ Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 _ Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 _ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.  

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

PN-72/B-10180 _ Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 _ Szkło plaskie walcowane. 

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

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

PN-B-79405 _ Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-93/B-02862 _ Odporność ogniowa.  

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt  „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 
część 4) Arkady,Warszawa 1990 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe.Zeszyt  : Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 
2003 r. 

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

 


