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Zakres opracowania: 

 
 
I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) 
 
 
II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
 
 

001    Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  Kod CPV 45100000-8  
 
002  Konstrukcje drewniane    Kod CPV 45261100-5 
             
003  Roboty murowe, żelbetowe   Kod CPV 45262500-6 
         Kod CPV 45262300-4  
 

004  Izolacje      Kod CPV 45260000-7 
      
005  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  Kod CPV 45400000-1 
 
006  Roboty wykończeniowe    Kod CPV 45400000-1 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 
Nazwa inwestycji: Remont dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza 

nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu wraz  
z rozbudową i budową wewnętrznych instalacji oraz pracami 
towarzyszącymi - II ETAP.  

 

Lokalizacja:  43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 90    
 

Rodzaj inwestycji: roboty remontowe   
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:  Miejski Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu   
ul. Płacowa 1 
43-384 Jaworze 

 

1.2.3.Wykonawca:  po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przedsięwzięcie obejmuje: 
- adaptację strychu 
- montaż drzwi wewnętrznych 
- remont klatki schodowej 
- rozbudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej 
- rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych 
- rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej 
- wykonanie instalacji telewizyjnej, telefonicznej, internetowej 
- wykonanie instalacji wewnętrznego monitoringu p. poż. 
- rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej ze 

wspomaganiem i wentylacji grawitacyjnej 
 
Przedsięwzięcie jest kontynuacją robót objętych projektem. Do tej pory wykonano 
wymianę więźby dachowej, pokrycie dachu blachą miedzianą, przemurowanie kominów, 
instalację odgromową, obudowę więźby dachowej w systemie suchej zabudowy wraz  
z dociepleniem. 
 
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów  
 
• Projekt budowlany sporządzony przez Studio Architektury Iwona Wrońska, 

Inwestprojekt BB mgr inż. Tadeusz Biernacki, Pracownia Projektowa Instalacji 
Sanitarnych Paweł Zawalski i Usługi Projektowe Piotr Jurczak. 
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• Przedmiary robót. 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• Ogólna specyfikacja techniczna. 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne - wg wykazu na str. 2. 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury. 
 

1.5.2.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. 

1.5.3.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 nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

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

1.5.6.remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.7.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8.certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez 
notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania 
są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9.deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10.dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na 
budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1.5.11.dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym  
i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
 

1.5.12.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.13.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
 

1.5.14.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
 

1.5.15.inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział  
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.16.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
 

1.5.17.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną 
przez ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
ZRU. 
 

1.5.18.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.19.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  
-z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
1.5.20.obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych  
w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. 
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1.5.21.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
1.5.22.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną 
nazwę czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym 
przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy  
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
   
1.5.23.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.5.24.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.   
 
1.5.25.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które 
po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 
1.5.26.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 
zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub 
fizyczną określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, 
wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót  
i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
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2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzający realizacją 
umowy. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także  
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki na której zlokalizowany jest 
obiekt. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. 1.4 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
3) kopię pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, 
4) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
5) dziennik budowy. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
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wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego  
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą 
być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy  
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi  
i kable etc. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował 
wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów  
w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności  
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone  
w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach  
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać  
w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy  
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 
mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
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2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu,  
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy  
- Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, 
które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 
i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne  
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  
i zarządzającego realizacją umowy. 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 
są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji  
i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, 
stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy. 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy. 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno  

- prawne. 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie. 
e) Protokoły odbioru robót. 
f) Opinie ekspertów i konsultantów. 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 
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2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 
 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 

 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze. 
• Dokumentacja powykonawcza. 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza 

 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu  
 sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 

3.   ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających  
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez 
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 

4.   MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały 
powinny spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
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4.1.  Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2. Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów. 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3.  Atesty materiałów 

 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy  
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 
do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją 
umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.   SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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6.  TRANSPORT 

 
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  
oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających  
z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1.  Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.  
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
7.2. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
 
7.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

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

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, Europejską Normą  lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98). 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 

8.   OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru  
i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo  
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub  
w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę  
i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po 
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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9.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu  
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje ZRU. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ZRU. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie ZRU.  
 
9.3. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 
robót dokonuje ZRU.  
 
9.4. Odbiór końcowy robót  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę budowy z wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie ZRU.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez ZRU zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
końcowego robót dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających  i robót  poprawkowych.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy, 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  
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6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1189)  

z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881). 
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

wraz z późniejszymi zmianami. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów  
i innych wymaganych świadectw. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 

 
001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 
Kod CPV 45100000-8 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych przy zmianie sposobu użytkowania poddasza 
nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Jaworzu wraz z rozbudową i budową wewnętrznych instalacji oraz 
pracami towarzyszącymi. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 
• przygotowanie terenu budowy  
• wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych 
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacja  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy  
o odpadach z dnia 14.12.2012 r.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  

 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

 
5.2. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt 
powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane,  
a w szczególności: 

- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 
1,50 m, 

- wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, 
- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je lub 

zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną 
jednostką bądź osobą,  

- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości 
ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający 
bezpieczne wykonywanie robót, 

- założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby 
(co może wystąpić również w czasie wykonywania robót), 

- zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach, 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na 
budowie, 

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
5.3. Roboty rozbiórkowe  
 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych  
w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy 
(ZRU). Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób 
uzgodniony z ZRU. 
Wszystkie elementy przewidziane o rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 
na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
 
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 
wykonanie robót, 

- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
rodzaju sprzętu pomocniczego, 

- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp.  
w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
- w celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, 

stemplowania itp., 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 

bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - 
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań 
przenośnych umożliwiających wykonanie robót, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- uprzątnięcie placu budowy, 
- wywiezienie zbędnego gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacja. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. nr 47, poz. 401). 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.  
• Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797).  
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002 Konstrukcje drewniane 
 

Kod CPV 45261100-5 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji 
drewnianych w ramach  robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania poddasza 
nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Jaworzu wraz z rozbudową i budową wewnętrznych instalacji oraz 
pracami towarzyszącymi. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z  konstrukcjami drewnainymi  i jej zabezpieczenie środkami 
grzybobójczymi i ogniochronnymi do stopnia NRO.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z konstrukcją drewnianą więźby. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 
4. 
 
2.1. Wymagania dotyczące wartości technicznej drewna 
 
2.1.1. Drewno 
 
1) Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom normy  

PN-B-03150. 
2) Konstrukcje drewniane powinny być wykonywane z tarcicy świerkowej klasy C30. 
3) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. 

Powinny być z drewna twardego - dębowego, akacjowego lub innego o podobnych 
właściwościach. 

4) Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić dla 
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20%. 

5) Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno nasycone środkami grzybobójczymi 
i ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do stopnia 
nierozprzestrzeniającego ognia. 
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2.1.2. Systemowe łączniki ciesielskie stalowe ocynkowane. 
 
2.1.3. Środki do ochrony drewna przed grzybami i ogniem (pozwalające zaimpregnować  
          drewno do stopnia NRO) - wymagany certyfikat.  
 
2.1.4. Gwoździe budowlane - stalowe ocynkowane.  
 
2.1.5. Deskowanie - płyty szerokopasmowe OSB 3 łączone na wpust i pióro.  
 
 
3.   SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
Rodzaj sprzętu używanego do wykonania konstrukcji drewnianych pozostawia się do 
uznania po uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4.   TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.1. Składowanie, przechowywanie i transport elementów z drewna  
 
Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający 
przed opadami atmosferycznymi. 
Wszystkie elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 
Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego 
celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  
i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. 
Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 
składowania. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
Zakres robót: 
- wykonanie i montaż rusztu drewnianego  
- impregnacja nowych elementów środkiem grzybobójczym i ogniochronnym do stopnia 

NRO 
- deskowanie płytami OSB   
 
Przy wbudowaniu nowych elementów konstrukcyjnych należy zachować zasady połączeń 
ciesielskich oraz stosować stalowe łączniki do drewna.  
 
5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna 

 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 
stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18% ze 
sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 
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+ 1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać 
okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 
projektowanych więcej niż 0,5 mm. 
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów. 
Elementy drewniane w miejscach zetknięcia się z murem, betonem itp. odizolować papą.  
 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.1. Tolerancje wymiarowe 
 
Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na każdym rysunku technicznym obrazującym 
przyjęte rozwiązane konstrukcyjne powinny być wymiary projektowanej konstrukcji lub 
elementu, z podaniem odchyłek wymiarowych górnych i dolnych w zależności od przyjętej 
klasy dokładności wykonania. 
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności 
wykonania, odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 
1/200 wymiaru. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
- prawidłowość wykonania złączy, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zgrzybieniem i działaniem ognia. 
 
6.3. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 
 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie 
robót za właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, 
należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
 
6.4. Kontrola wykonania zabezpieczeń ogniochronnych i grzybobójczych 
 
Więźbę, elementy stare i nowe należy zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniającego 
ognia. Zabezpieczenie wykonać pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta 
środków ogniochronnych. Z czynności tych należy sporządzić protokół, w którym podaje 
się: wykonawcę robót, użyty środek, metodę impregnacji, wielkość powierzchni 
zabezpieczanej, ilość zużytego środka w przeliczeniu na 1m2 zabezpieczonej powierzchni 
lub 1 m3 objętości zabezpieczonego drewna.  
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
Zasady obmiaru robót określa ST pkt. 8.  
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami ZRU. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:    
- pisemne stwierdzenie ZRU w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST 
- inne pisemne stwierdzenie ZRU o wykonaniu robót 
 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia ZRU 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez ZRU w dzienniku budowy 
zakończenia konstrukcji drewnianej i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 

 
PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
 
PN-B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
 
PN-B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
 
PN-D-01001   Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
 
PN-D-01006   Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji 
    drewna. 
 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  
                                           wytrzymałościowymi. 
 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 
PN-M-81000   Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 
 
PN-M-82054.00  Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.  
 
Warunki wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych, Warszawa, wyd. 
Arkady.  
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003 Roboty murowe, żelbetowe 
 

Kod CPV 45262500-6 
Kod CPV 45262300-4 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach zmiany sposobu 
użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu wraz z rozbudową i budową 
wewnętrznych instalacji oraz pracami towarzyszącymi. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie kominów murowanych, przebudowy schodów, wykonanie 
nadproży.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ST pkt. 1.5. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizację umowy (ZRU). 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
2.1. Do robót murarskich i tynkarskich stosować zaprawy cementowo - wapienne zgodnie  

z PN-B-14502,   PN-B- 14503, PN-B-14504. 
 

2.2. Cegła 
 
Do robót murarskich stosować cegłę pełną klasy 15. 

        
2.3. Roboty żelbetowe/betonowe 
 
- beton B20 wg PN-B-06250  
- stal zbrojeniowa A III (zbrojenie główne)  
- stal zbrojeniowa A 0 (pręty rozdzielcze)  
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2.4. Nadproża 
 
-  stalowe profile L 150x100x12 
-  stalowe profile L 100x75x8 
-  łączniki stalowe SRB10 
-  siatka Rabitza 
-  cegła pełna 
-  zaprawa cementowa 
 
 
3.  SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
ZRU.  
 
 
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.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Prace murarskie  
 
Do robót murarskich stosować cegłę ceramiczną pełna klasy 15 zaprawą cementowo  
- wapienną. Roboty murarskie wykona zgodnie z wymogami normy PN/B-10020.  
 
5.2. Roboty żelbetowe/betonowe 
 
Roboty żelbetowe/betonowe wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06251 „Roboty 
betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”.  
 
5.3. Nadproża 
 
- odciążenie ściany poprzez podstemplowanie stropów 
- wykucie odpowiedniego wymiaru bruzdy (lub gniazd) - wcięcia, dla wsunięcia poziomej 

półki (profil wzmacniający). Profile kotwić ze ścianą śrubami rozporowymi 
- ostrożne wyburzenie otworu (nie może być prowadzone metodami udarowymi ani 

dynamicznymi wstrząsami) 
- elementy stalowe osiatkować, nałożyć tynk cementowy 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować kontrolę materiałów i kontrolę poszczególnych 
etapów robót.  
Kontrolę robót murowych prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-B-10020 „Roboty 
murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Kontrolę robót żelbetowych prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-B-06251 „Roboty 
betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne”.  
Ewentualne wykonanie zbrojenia elementów żelbetowych przed betonowaniem zgłosić do 
odbioru inspektorowi nadzoru.  
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
Zasady obmiaru robót określa ST pkt. 8. 
  
 
9. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 
PN/B-03002   Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne  
    i projektowanie. 
 
PN/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN/B-12001   Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
 
PN/B-30000   Cement portlandzki. 
 
PN/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
 
PN/B-30020   Wapno. 
 
PN/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 
PN/B-14503   Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
 
BN-6732-12   Ciasto wapienne. 
 
PN-B-06250   Beton zwykły.  
 
PN-ISO6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  
 
PN-EN 10088-5:2010  Stale odporne na korozję -- Część 5: Warunki techniczne  
    dostawy prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów  

o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań  
 konstrukcyjnych.   

 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.  
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004  Izolacje 

 
Kod CPV 45260000-7 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach zmiany sposobu użytkowania 
poddasza nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu wraz z rozbudową i budową 
wewnętrznych instalacji oraz pracami towarzyszącymi. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie: 
• izolacji przeciwwilgociowej powłokowej poziomej i pionowej  
• izolacji przeciwwilgociowej i paroizolacji z folii budowlanej  
• izolacji cieplnej poziomej ze styropianu i wełny mineralnej  
• izolacji poziomej z płyt klimatycznych 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami  i ST pkt. 5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
2.1. Materiały izolacyjne 
 
• EPS-100 i EPS-200 wg PN-B-20132:2005 
• folia budowlana polietylenowa gr. min. 0,2 mm 
• jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw 

sztucznych (tzw. płynna folia) 
• płyty i maty izolacyjne z wełny mineralnej, płyty o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ = 0,036 W/mK 

• samonośna płyta z silikatu wapiennego (klimatyczna) o współczynniku przewodzenia 
ciepła nie większym niż λ = 0,059 W/mK 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po 
uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.2. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa (wykonać zgodnie z instrukcją producenta) 
 
W zakres czynności wchodzą: 
• oczyszczenie podłoża 
• zagruntowanie podłoża  
• ułożenie 2 warstw powłoki 
 
5.3. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej 
 
• oczyszczenie podłoża 
• gruntowanie podłoża  
• rozwinięcie i przycięcie papy 
• podgrzanie papy palnikiem 
• ułożenie 1 warstwy papy 
 
5.4. Izolacja cieplna z płyt styropianowych i wełny mineralnej   
 
• oczyszczenie podłoża 
• ułożenie płyt na sucho  

 
5.5. Izolacja z płyt klimatycznych 
 
Na odpowiednio przygotowane podłoże należy rozprowadzić klej pacą zębatą ( podobnie 
jak przy klejeniu glazury ) w kierunku poziomym. Płytę należy przykleić tak, aby możliwie 
całą swoją powierzchnią przylegała do ściany. Krawędzie kolejnych płyty dosuwać do 
siebie na styk. Przyklejone płyty należy zagruntować, następnie nanieść gładź 
szpachlową. Na tak przygotowaną powierzchnię stosuje się farby paroprzepuszczalne. 
Płyt klimatycznych nie należy stosować w połączeniu z gipsem! Tynki gipsowe należy 
koniecznie wcześniej skuć.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.1. Kontrola wykonania izolacji wodochronnych  
 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 
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- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 

przecieki 
 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.), 
- sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia  

i spadków kanalików ściekowych, 
- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 
 
Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych 
na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, nie doklejenia zakładów, itp.). 

 
W przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
 
6.2. Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 
 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 
 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone 
wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana 
 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 

wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody, 
- sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy 

zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 
- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się o z materiałami 

zawierającymi w swym składzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe  
 
Zgodnie z przedmiarem robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
 
BN-8416755-08  Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny  
    mineralnej. Filce i płyty. 
 
BN-72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne  

I samogasnące. 
 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-B/02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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005 Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych  

 

Kod CPV 45400000-1 
 
1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru okładzin z płyt gipsowo - kartonowych w ramach zmiany sposobu użytkowania 
poddasza nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu wraz z rozbudową i budową 
wewnętrznych instalacji oraz pracami towarzyszącymi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Zgodnie z dokumentacją zakres obejmuje: 
• stropy podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych  
• obudowy z płyt g-k 
• ścianki z płyt g-k 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat 
technicznych i ogólna specyfikacją techniczna pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania  
i badania przy odbiorze". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami ZRU. Ogólne wymagania dotyczące zasad 
prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Materiały" pkt. 4. 
 
2.2. Płyty gipsowo - kartonowe  
 
Płyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie  
PN-B-79405  - wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. 
 
 
 
 



 

 34 

 

 
 
 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

 

Tablica 1 

Lp. 
 

Wymagania 
 

GKB 
zwykła 
 

GKF 
ognioodporna 
 

GKBI 
wodoodporn
a 
 

GKFI 
wodo- 

i ognioodporna 
 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

Powierzchnia 
 

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
 2. 

 
Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 
 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie 
powodując odklejania się od rdzenia 
 
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; 18±0,5 
szerokość 1200 (+0;-5,0) 
długość [2000-3000](+0; -6) 

3. 
 

Wymiary i tolerancje [mm] 
 

prostopadłoś
ć 

różnica w długości przekątnych 5 
9,5 9,5 - - - 
12,5 12,5 11,0-13,0 12,5 11-13,0 
15,0 15,0 13,5-16,0 15,0 13,5-15,0 

4. 
 

Masa 1 m2 
płyty 

o grubości 
[kg] 

 
18,0 

 
18,0 

 
16,0-19,0 

 
- 
 

- 
 5. Wilgotność [%] 10,0 

6. 
 

Trwałość struktury  
przy opalaniu [min.] 

- 
 

20 
 

- 
 

20 
 

7. Nasiąkliwość [%] - - 10 10 
Napis na 

tylnej 
stronie 
płyty 

Nazwa, symbol rodzaju 
płyty; grubość; PN 
..........; data produkcji 

 
 

kolor 
kartonu 

szary 
jasny 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

 
 
 
8. 

 
 
 
Oznakowanie 

barwa 
napisu 

niebiesk
a 

czerwona  niebieska  czerwona 

 

                                                                                                         Tabela 2 
PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] 
 

Ugięcie [mm] 
 

 
 

Grubość 
nominalna 

płyty gipsowej 
[mm] 

 

 
 

Odległość 
podpór l [mm] 

 
prostopadle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 
 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 
 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 
 
 
2.3. Profile  
 

Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. 
odpowiedniej aprobaty technicznej. 
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2.4. Pozostałe materiały 
 
-  Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997  
-  Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.  
-  Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.  
-  Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102  
-  Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250.  
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Sprzęt" pkt. 5. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
 
4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Transport" pkt. 6.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Dla wszystkich technologii (ścianki, stropy, obudowy) wykonanie obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego 
• trasowanie robót 
• montaż profili, listew, kształtowników 
• przymocowanie płyt do gotowego rusztu wraz z przycięciem i dopasowaniem 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 
• szpachlowanie spoin z zabezpieczeniem taśmą  
• szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 
• ustawienie i rozbiórka rusztowań 
• czyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady prowadzenia robót  podano w ST  „Prowadzenie robót" pkt. 2. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny 

być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania 
 i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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• Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone  
z gruzu i odpadów. 

• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C,  
a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
 
5.3. Stropy podwieszane 
 
Stropy podwieszane wykonać z rusztu metalowego podwójnego. Stosować płyty gipsowo 
- kartonowe (w pomieszczeniach mokrych płyty wodoodporne). 
 

Zasady tyczenia rozmieszczenia płyt na stropach: 
• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  

z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość 

płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte 
kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 
pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Zasady kotwienia rusztu: 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą 
spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 
Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 
wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo - kartonowych na sufitach: 

 

Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 

[mm] poprzeczny 
 

420 
 

 
9,5 

 podłużny 
 

320 
 

poprzeczny 
 

500 
 

 
12,5 

 podłużny 
 

420 
 

 
15,0 

 

 
poprzeczny 

 

 
550 
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5.4. Ścianki 

• Przygotowanie podłoży 

Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki  
i ścianki z płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych 
bezpośrednio do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej 
długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej 
kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt 
wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być 
większe niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, 
belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych tynków powinny być oczyszczone  
z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być 
sucha. 

• Profile przyłączeniowe  

Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych 
elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania 
wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być 
podklejone taśmą uszczelniającą. 

• Profile słupkowe  

Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil 
CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile 
słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń 
wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie 
profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania 
płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być 
mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią 
odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 

• Pokrycie strony jednej ściany  

Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o ustalonej szerokości. 
Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym 
pierwsza warstwa płyt jest mocowana w wymaganych odstępach. Przy mocowaniu płyty 
koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, 
lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę 
umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na 
etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. 
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  

• Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą  

Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej), 
należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed 
osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. 
Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na 
specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile. 
 

UWAGA: Obudowy i ścianki ppoż. Należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi 
wybranych systemów. Na systemy ppoż. wymagane są deklaracje zgodności  
i badania ogniowe.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Kontrola jakości robót" pkt. 7. 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptacji ZRU. 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  
z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
 

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. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową (normami i poleceniami ZRU). 

Sprawdzeniu podlega: 
• ilość i rozstaw elementów kotwiących 
• rozpiętość między elementami nośnymi rusztu 
• sposób mocowania płyt: w przypadku okładzin podwójnych spoiny jednej warstw nie 

mogą pokrywać się ze spoinami warstwy drugiej 
• pionowość, poziomość, wichrowatość powierzchni 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Obmiary robót” pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót.  

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Odbiory robót i podstawy płatności" pkt. 9. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt 7 ST dały pozytywne wyniki. 
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8.2. Wymagania przy odbiorze 

 

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

Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
d) wichrowatość powierzchni. 
e) powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub  

o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez 
te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające  
z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni  
i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych 
oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą,  
a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 
Odchylenie Odchylenia powierzchni  
powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

suchego tynku   przecinających się 
od płaszczyzny   płaszczyzn od kąta 

i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego 
krawędzi od linii  

 
 
 

w dokumentacji 
prostej    

nie większa niż nie większe niż nie większe niż 2 nie większe niż 
2 mm i w liczbie nie 1,5 mm na 1 mb na 1 mb i ogółem 2 mm 
większej niż 2 na i ogółem nie więcej więcej niż 3 mm na  
całej długości łaty niż 3 mm w całej powierzchni  

kontrolnej o długości 2 mb pomieszczeniach ograniczonej  
  wysokości oraz nie belkami itp.  

 więcej niż 4 mm   
 w pomieszczeniach   
 
 

powyżej 3,5 m  
 

 
  

 
wysokości 

 
 
 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
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. 
 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 
IV-Kraków 1996 r. 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
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006 Roboty wykończeniowe 
 

Kod CPV 45400000-1 
 
 

1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach zmiany 
sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego 
internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu wraz z rozbudową  
i budową wewnętrznych instalacji oraz pracami towarzyszącymi. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 
• robót malarskich 
• licowania ścian płytkami  
• wylewki z zaprawy cementowej 
• posadzek z płytek gresowych 
• podłoga w dużej sali - wykładzina zmywalna  
• montaż okien drewnianych 
• montaż parapetów 
• montaż drzwi drewnianych 
• gładzi gipsowych 
 
 

 1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w pkt. 4. 
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2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
 
2.2.1. Roboty malarskie  
 
• Dobór materiałów, ich cechy określa się w projekcie wykonawczym. 
• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne. 
• Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 
• Malowanie ścian i sufitów - farby mineralne – rodzaj uzgodnić z nadzorem 

konserwatorskim i projektowym.   
 

2.2.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• Zaprawy wyrównujące. 
• Emulsje gruntujące. 
•  płyty ścienne ceramiczne. 
• Gotowe zaprawy klejowe elastyczne. 
• Zaprawy do fugowania.  
 
2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego  

z cementem portlandzkim klasy 32,5. 
• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 

uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711.  
• Zaleca się stosować plastyfikatory.  
• Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe z drutu Ø 4 o oczkach 15 x 15 cm.  
 
2.2.4. Podłogi 
 
W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano następujące 
materiały posadzkarskie: 
• płytki ceramiczne lub gresowe w IV klasie ścieralności, grupa B i R 10-11 o bardzo 

niskiej nasiąkliwości, odporne na działanie związków chemicznych (wielkość, wzór, 
kolor uzgodnić z Projektantem i Użytkownikiem) 
- twardość wg skali Mohsa 8 
- ścieralność IV klasa ścieralności 
- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnątrz 

antypoślizgowe klasy 10 i 11. 
• emulsje gruntujące 
• gotowe zaprawy klejowe elastyczne  
• zaprawy do fugowania - fuga elastyczna 
• podłoga w dużej sali - wykładzina zmywalna PCW na płytach OSB 
- legary o przekroju 100x100 
- listwy o przekroju 50x50 mm 
- płyty OSB grubości 22 mm 
- wykładzina PCW o minimalnej klasie użytkowa 34/43, reakcji na ogień wg EN 

13501- 01 min Bfl s1 i klasie ścieralności - nie niższej niż T  
 
2.2.5. Stolarka  
 
Stolarka drzwiowa i okienna drewniana 
• w drzwiach oszklonych stosować szyby bezpieczne, przezierne 
• w drzwiach zewnętrznych i drzwiach ppoż. stosować samozamykacze hydrauliczne  
• wszystkie drzwi wyposażyć w okucia metalowe nierdzewne, do sanitariatów drzwi  

z tzw. zamkami łazienkowymi, pozostałe drzwi z zamkami z wkładem patentowym  
z trzema kluczami  

• wszystkie drzwi ppoż. winny posiadać tabliczkę znamionową i atest  
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• drzwi do sanitariatów otwierane na zewnątrz pomieszczeń, w dolnej części skrzydła 
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 

• współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax = 0,9 W/(m2K) 
• parapety drewniane z drewna klejonego, grubość min. 3 cm 
 
2.2.6. Gładzie gipsowe 
 
Zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub 
aprobatom technicznym.  
 
Parametry techniczne masy szpachlowej:  
• przyczepność: min. 0,50 MPa  
• gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 
• max. grubość jednej warstwy: 2 mm  
 
2.2.7. Ścianki systemowe (HPL) 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera lub Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu 
zabudów pomieszczeń sanitarnych należy przestrzegać zasad podanych w aprobacie 
technicznej wydanej dla systemowych ścianek. 
Zastosowany laminat powinien spełniać wymogi normy PN-EN 438-3:2006, posiadać 
Atest Higieniczny i Klasyfikację Ogniową. Kabiny powinny posiadać Aprobatę Techniczną 
dla systemu ścian działowych i drzwi, przeznaczonych do zabudowy sanitariatów, 
natrysków i innych pomieszczeń sanitarnych lub przebieralni - wydaną przez Instytut 
Techniki Budowlanej w Warszawie. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w pkt. 2. ST. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
5.3.1. Roboty malarskie 
 
• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

- zabezpieczenie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
- wykonanie niezbędnych rusztowań  
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie gładzi gipsowej 
- przygotowanie farb 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
- ewentualne przestawienie i usunięcie rusztowań  

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących  
i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie a także na reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 
 
 
5.3.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• Wykonanie w/w robót obejmuje  : 
 - przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża 

- sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek 
- obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód 
- spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian 
- nie przewiduje się zakładanie listew narożnych - na narożach płytki dopasować 

przez szlifowanie 
 
UWAGA: w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej 
izolacji z zaprawy wodoszczelnej 
 
5.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Grubość wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niż 4 cm. Wytrzymałość na 

ściskanie wylewek z zaprawy cementowej nie może być mniejsza niż 12 MPa.  
• Wylewki zbroić siatkami stalowymi.  
• W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) należy odpowiednio 

pielęgnować (utrzymać w stanie wilgotnym przez min 7 dni). 
• Wykonanie obejmuje: 

-  przygotowanie podłoża  
-  przygotowanie zaprawy 
-  układanie zaprawy  
-  wyrównanie i zatarcie powierzchni 
-  montaż siatek zbrojeniowych 
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-  pielęgnację podkładów 
-  nacięcie szczelin dylatacyjnych 
- malowanie powłokami niepylącymi, wodoszczelnymi i olejoodpornymi dot. 

posadzki  
 
5.3.4. Podłogi 
 
Posadzki z płytek gresowych 
• Wykonanie obejmuje: 

-  wyrównanie i przygotowanie podłoża 
-  gruntowanie podłoża 
-  sortowanie płytek 
-  przygotowanie masy klejącej 
-  ułożenie płytek 
-  ułożenie cokolików (tam gdzie występują) 
-  montaż listew 
-  spoinowanie 

• w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji  
z zaprawy wodoszczelnej 

• na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 
• płytki podłogowe muszą posiadać 4 klasę ścieralności. 
 
Podłoga w dużej sali - wykładzina zmywalna na płytach OSB 
 
Na stalowych belkach (HEB 160) wspiera się nośny układ legarów o przekroju  
100x100 mm w odstępach ok. 600-700 m. Dla zmniejszenia ugięć legarki te należy 
uciąglić poprzez zakłady na podparciach min. 600 mm. Na zakładach legarki należy zbijać 
ze sobą. Ruszt pod poszycie z płyt OSB, wykonać z listew o przekroju 50x50 mm 
ułożonych na legarach w odstępach osiowych 418 mm. Rozstaw ten wynika z szerokości  
i długości płyt poszycia oraz doboru grubości płyty. Dla poprawy akustyczności na ruszcie 
należy kleić taśmy akustyczne. 
Płyty OSB/3 grub. 22 mm winny być mocowane oksydowanymi wkrętami do drewna 
długości 60 mm w odstępach; 
- max 150 mm na obrzeżach płyty (wkręty w układzie mijankowym w stosunku do płyty 
przyległej) i w oddaleniu min 10 mm od jej brzegu, 
-  max 300 mm w mocowaniach pośrednich na polu wewnętrznym każdej płyty. 
 
W stykach płyt OSB z łączeniami na wpust i pióro nie stosować dylatacji (obrzeże takie 
posiada systemowe dylatowania). Na obrzeżach podłogi, w stykach ze ścianami oraz 
innymi elementami konstrukcji stosować szczelinę dylatacyjną min. 12 mm. 
 
Przed ułożeniem podłogi na płytach OSB należy podłoże przeszlifować oraz 
przesmarować odpowiedni podkładem, zależnym od materiału podłóg. 
 
W pomieszczeniach zgodnie z projektem zastosowano wykładziny PCW 

 Zastosowane wykładziny muszą spełniać następujące parametry: 
 - minimalna klasa użytkowa 34/43 
 - reakcja na ogień wg EN 13501-01 min Bfl s1 
 - klasa ścieralności - nie niższa niż T  

- wykładzina musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu 
Higieny. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor  
i strukturę ustalić z użytkownikiem.  

 
Wykładzina PCW powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu 
tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie 
przylegają dokładnie do podłoża i wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie 
mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.  
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Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 
18˚ C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy 
rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę 
pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.  
 
Do przyklejania wykładzin PCW należy stosować kleje zalecane przez producenta 
określonej wykładziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju 
osakrylowego) powinny być nanoszone na podkład równomierną warstwą, przy użyciu 
packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe należy nanosić na podłoże i spód 
wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe połączenie 
przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże  
i wykładzinę. Wykładziny PCW powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, 
zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza się 
występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 
odstających brzegów arkuszy PCW itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni 
posadzki należy niezwłocznie usunąć.  
 
Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna 
być większa niż 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wykładziny PCW powinna być równa  
i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty 
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż  
2 mm/ 1mm i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą 
arkuszy wykładzin, arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe 
brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi.  
 
Styki między arkuszami wykładzin PCW powinny być spawane. Spoiny spawne nie 
powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny  
w obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki. Do 
spawania wykładzin PCW należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCW w 
kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje 
inaczej; średnica sznuru spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm. Posadzki z wykładzin 
PCW antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle według projektu, który powinien 
uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny PCW a także szczególne 
zalecenia. Do przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej 
należy stosować specjalne kleje prądoprzewodzące. Spoiny między arkuszami wykładzin 
powinny być spawane.  
 
Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych i stosować się do 
wskazań ich producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy 
sznura spawalniczego za pomocą końcówki do spawania termicznego. W celu usunięcia 
zgrzewu należy stosować specjalny „nóż księżycowy”.  
 
5.3.5. Stolarka 
 
• W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki i drzwi wchodzą: 
 - obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 
 - regulacja skrzydeł i montaż akcesoriów    
• Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, 

które powinny przenieść wymagane obciążenia. 
• W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy 

do ściany lub marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 
• Drzwi wejściowe do budynków powinny być dostosowane do potrzeb użytkowych  

i ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej. 
• Wymiary drzwi mających służyć osobom niepełnosprawnym powinny umożliwiać 

swobodny wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego. 
• Drzwi przeciwpożarowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych oraz powinny 

być wyposażone co najmniej w zamykacze z tłumieniem hydraulicznym. 
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• Drzwi przeciwpożarowe powinny być otwierane na zewnątrz pomieszczeń. 
• Do uszczelnienia między ościeżnicą drzwi (okna) ognioodpornych, a ościeżą stosować 

piankę poliuretanową ognioodporną (wymagany atest). 
• Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 
• Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 
• Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
• Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 
• Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione. 
 
Parapety drewniane klejone wielowarstwowo. Parapet powinien być osadzony po 
uszczelnieniu okna w ościeżach. Parapet powinien być podsunięty pod próg okna, co 
umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik podprogowy. Parapet osadza 
się na podkładzie wyrównanej zaprawy. W zależności od wysięgu parapetu poza lico 
ściany i wytrzymałości materiału, z jakiego został zrobiony, może wystąpić potrzeba 
podparcia parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji ściany. 
 
5.3.6. Gładzie gipsowe 
 
Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z 
substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem 
zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. Nakładanie 
gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, 
zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana 
minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi 
gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez 
wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem 
ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do 
idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180.  
 
5.3.7. Ścianki systemowe (HPL) 
 
Montaż ścianek należy rozpocząć od skompletowania elementów i tyczenia ich 
rozmieszczenia w pomieszczeniach. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów należy 
przystąpić do tyczenia miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do 
ścian murowanych i posadzek. Ścianki z laminatu HPL mocować na systemowych 
nóżkach. Wysokość ścianek - 2,0 m, prześwit między ścianką, a podłogą - 15 cm.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
-  zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
-  jakości zastosowanych materiałów, 
-  dokładności wykonania robót wykończeniowych 
 
6.2.1. Roboty malarskie  
 
• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich 

wykonania w następujących terminach: 
- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych 

oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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6.2.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze 

częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
• Prawidłowość wykonania izolacji płaszczyzny ściany w pomieszczeniach mokrych 
• Badanie materiałów okładzinowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać 
dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej okładziny z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku 

dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek 
ceramicznych do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń  
z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu 
murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie  
w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek.    
 
6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• W czasie wykonywania wylewek cementowych należy na bieżąco kontrolować skład  

i konsystencję zaprawy cementowej, 
• Grubość wykonywanych wylewek, 
• Prawidłowe ułożenie siatek zbrojeniowych.  
• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, 

słupy itp.).  
• Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie 

większe niż 36 m2 przy długości boku nieprzekraczającej 6 m.  
• Szczeliny dylatacyjne należy również wykonać w miejscu oddzielających fragmenty 

powierzchni o różniących się wymiarach.  
• Sprawdzeniu podlega równość wylewek.  
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 

pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
 
6.2.4 Podłogi 
 
Odbiór robót podłogowych obejmuje : 
• odbiór materiałów  
• odbiór warstw izolacyjnych 
• odbiór podkładu 
• odbiór końcowy robót podłogowych 
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Posadzki z płytek ceramicznych: 
 

• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze 
częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

• Badanie płytek ceramicznych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zaświadczeń  
o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór 
kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej posadzki z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek 
ceramicznych do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie  
w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek.    
 
 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji.  
 
Podłoga w dużej sali - wykładzina zmywalna na płytach OSB. 
 
6.2.5. Stolarka  
 
• Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ilości kotew, 

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych 
wystających końców. 
Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej 
płaszczyźnie. 
Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie 
przylegać do wrębów i ościeżnicy.  
Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
 
Dla parapetów kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  
z wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczególności na sprawdzeniu:  
- zgodności wymiarów, 
- sprawdzeniu jakości materiałów z których została wykonane parapety,  
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
 
6.2.6. Gładzie gipsowe 
 
Badania gładzi gipsowych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań,  
a w szczególności: zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości 
przygotowania podłoży, prawidłowość wykonania gładzi.  
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6.2.7. Ścianki systemowe (HPL) 
 
Ścianki z HPL podlegają oględzinom. Nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń 
mechanicznych ani wad produkcyjnych.  
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
6.3.1. Roboty malarskie  
 
Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za 
prawidłowo wykonane. 
 
6.3.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• odchylenie powierzchni płytek od kierunku pionowego nie może przekraczać 1 mm na  

1 metr i nie więcej jak 4mm na wysokości pomieszczenia 
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może przekraczać 1 mm na 1 metr  

i nie więcej jak 4mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami 
 
6.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 

pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem 
- powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm 
- odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia 
 
6.3.4. Posadzki 

 
Posadzki z płytek gresowych 
 
• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3 mm 

na całej długości posadzki. 
• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch 

różnych kierunkach nie może przekraczać 2mm. 
• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą 

kontrolną 2 m w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5 mm. 
 
Podłoga w dużej sali - wykładzina zmywalna na płytach OSB 
 
• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch 

różnych kierunkach nie może przekraczać 2 mm. 
• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 

2 m w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5 mm. 
 
 
6.3.5. Stolarka 
 
• Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ilości kotew, 

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

• Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych 
wystających końców. 
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• Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej 
płaszczyźnie. 

• Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie 
przylegać do wrębów i ościeżnicy.  

• Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
 
6.3.6. Gładzie gipsowego 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm  

w pomieszczeniu,  
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
 
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
 
6.2.7. Ścianki systemowe (HPL) 
 
Kąty dwuścienne utworzone przez płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian kabin powinien być 
wykonany z dokładnością do 1 mm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 

9.1. Normy  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

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

PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

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

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące.  
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  
i określenia. 

PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania  
i badania przy odbiorze. 

PN-ENI 2004:2002  Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 
 

PN-ENI 2004:2002  Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 

 
PN-B-10106:1997   Tynki i zaprawy budowlane – Masa tynkarska do wypraw  
    pocienionych 
 
PN-B-10106:1997/Az1:2002Tynki i zaprawy budowlane – Masa tynkarska do wypraw  
    Pocienionych (Zmiana Az1)  
 
PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie  
 
PN-EN 13964:2005  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
 
PN-EN 14190:2005  Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
    wymagania i metody badań 
 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych  

i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
 

PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-B-30042:1997   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

PN-EN 438-1:1997   Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
    termoutwardzalnych. Wymagania.  
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PN-EN 438-2:1997   Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
    termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości.  
PN-EN ISO 75-3:2000  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod  
    obciążeniem. Laminaty termoutwardzalne o dużej   
    wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi 

Włóknami. 

PN-EN 1670:2000  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania  
i metody badań.  

PN-EN 1906:2003   Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
    Wymagania i metody badań. 
 
9.2. Inne dokumenty 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I  
- „Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki" wyd. ITB-2003 r.  

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 
późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 
kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

 Dokumenty przetargowe. 
 Umowa, warunki kontraktu. 
 Dokumentacja projektowa. 

 


