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Kod CPV 45000000-7 

 

WYMAGANIA   OGÓLNE 

Ogólne warunki wykonania,bezpieczeństwa,kontroli i odbioru 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem  niniejszej      specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  
ogólne  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  związanych    z  przebudowa  
pomieszczenia  dla  potrzeb  kotłowni    gazowej  w budynku biurowo -
socjalnym Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w 
Kamiennej Górze 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych    wszystkimi  szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi  (SST)  dotyczącymi  przedmiotu zamówienia: 

1. SST-451-01 - CPV-45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
3. SST-454-02 - CPV-45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
3. SST-454-03 - CPV-45432210-9 - Wykładanie ścian 
4. SST-454-04 - CPV-45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
5. SST-454-05 - CPV-45442100-8 - Roboty malarskie 
 
1.3. Zakres robót w branży budowlanej:   

1.3.1.   ROBOTY  BUDOWLANE  

 a) roboty rozbiórkowe: 

-Rozbiórka posadzki w pomieszczeniu kotłowni 

-Wykucie z muru ościeżnic stalowych  drzwiowych  

-Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 
na pod okładzinę z płytek do 2,00m 

-Wykonanie otworów technologicznych dla nawiewu i komina 

-Wywiezienie kontenerami  gruzu   
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b) podłogi i posadzki: 

- Uzupełnienie podkładu betonowego w pomiesczeniu kotłowni  
- Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej  
- Wykonanie posadzki z plytek kamionkowych GRES techniczny o wym. 30x30 
cm na zaprawie klejowej  
c) wykładanie ścian: 
- Wykonanie podkładu tynkowego pod płytki na ścianach 
-  Licowanie ścian  kotłowni  płytkami kamionkowymi GRES szkliwiony o 
wym. 25x25 cm na zaprawie klejowej  do 2,00m 
d) roboty w zakresie stolarki : 
- Montaż nowych drzwi stalowych   w klasie p.poż. EI30   
e) roboty  malarskie : 
- Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby i wykonanie gładzi 
gipsowych   na stropach i ścianach nad glazurą w pomieszczeniu kotłowni 
- Gruntowanie powierzchni wenętrznych tynków emulsja wzmacniajacą 
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
tynków gładkich i obudów 
komina na wyższych kondygnacjach 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. 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; 
1.4.2. 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. 
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem  lub obiektem małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  
kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  
zbiorniki,  wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, 
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1.4.4. robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  
prace  polegające  na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
1.4.5. remoncie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  
obiekcie  budowlanym  robót budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  
stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej konserwacji. 
1.4.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym  zapewniające  możliwość  
użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.8. dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  
budowę  wraz  z  załączonym projektem  budowlanym, dziennik  budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,  rysunki  i  
opisy służące  realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.9. dokumentacji  powykonawczej  –  należy przez  to  rozumieć 
dokumentację  budowy z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.10. aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  
techniczną  wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
1.4.11. 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. 
1.4.12. dzienniku  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  
przez  właściwy  organ  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  
urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.13. kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  
upoważniona  do  kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
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1.4.14. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, 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. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  
ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  
prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na  Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  
punktów  pomiarowych  do chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  
lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i utrwali na własny 
koszt. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  
Wykonawcy  przez  Inspektora nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  
wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  
obowiązuje  kolejność  ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  
dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich wykryciu  winien  natychmiast  
powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
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Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  
za  wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  
zgodne  z  dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  
i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań j.w. są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  
wszelkie  przepisy  dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania  i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami,na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  
biurowych,  mieszkalnych  i magazynowych  oraz  w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru  i  zainteresowanych  
użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego  działania  uszkodzenia  instalacji na  
powierzchni ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  
oś  przy  transporcie  gruntu,materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W  szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  
organy  administracji  państwowej  i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  
sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  
wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
  
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  
Wykonawcę  wywiezione  z  terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  
zaakceptowane  materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  
zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
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zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  
rodzaj  materiału  nie  może  być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który 
nie  spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  
transportu,  które  nie  wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  
dotyczące  przepisów  ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  
stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie  
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
5.2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  
umową  lub  kontraktem  oraz  za jakość  zastosowanych  materiałów  i  
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową,  
wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  robót  oraz  
poleceniami Inspektora nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  
stosowanych  materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  
robót  z  częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  
zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  
jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  
sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  
materiałów  i  robót  ponosi Wykonawca. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. 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),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. 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. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  
SST,  każda  ich  partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.3. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie  od  przekazania  
wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  
przebiegu  robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  
oznaczone  kolejnym  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilościowym w 
jednostkach określonych w przedmiarze i będzie określal rzeczywisty zakres 
wykonanych robót . Obmiaru dokonuje Wykonawca. 
Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie będzie dokonywany obmiar robót 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  
ocenie  jakości  wykonywanych  robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  
dziennika  budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  
Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  
podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników  badań  
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy  ( jeżeli umowa tego dotyczy ) 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  
dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  
robót  w  odniesieniu  do  zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  
będzie  stwierdzona  przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  
umowy,  licząc  od  dnia potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  
robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  
ustaleń  przyjętych  w  trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  
zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  
robót  uzupełniających  w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  
w  poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  
dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem 
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tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  
zgodne  z  SST  i  programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  
materiałów,  certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  
przełożenie  linii  telefonicznej,energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  
ocenie  wykonanych  robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  
dokonany  na  podstawie  oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności -wg warunków w umowie 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  
jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w dokumentacji 
projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować 
wszystkie składniki zgodnie z dokumentacją , specyfikacjami i "założeniami do 
przedmiaru" 
9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności 
wykonania ) 
  Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w  ofercie w kosztach 
ogólnych  . Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za 
wymienione roboty  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. 
zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. 
U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  
sprawie  systemów  oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  
1997  r.  –  w  sprawie 
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. – w sprawie informacji dotyczącejbezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.  U.  Nr  120, 
poz. 1126). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  
sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  
sprawie  sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem  budowlanym  (Dz. U.Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszeniazamawiającego  dane  
dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz. 

2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  
(tom  I,  II,  III,  IV,  V)Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  
Techniki  Budowlanej,Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-RozwojowyTechniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

SST-451-01 

CPV-45111300-1 

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych  

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ O MOCY 180 kW 
DLA SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ 

PREDSIĘBIORCZOŚCI SA w KAMIENNEJ GÓRZE  
 

1.2. Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  jak w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót rozbiórkowych objętych SST  
1.3.1. Rozbiórka posadzki i podkładu betonowego  w pomieszczeniu kotłowni 
1.3.2. Wykucie z muru ościeżnic stalowych  drzwiowych  
1.3.3. Odbicie odparzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na pod okładzinę z płytek do 2,00m 
1.3.4. Wykonanie otworów technologicznych dla nawiewu i komina 
1.3.5. Wywiezienie kontenerami gruzu   
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”   
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w OST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne”   

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki murów i ich części.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  . 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót rozbiórkowych  Wykonawca użyje przykładowego sprzętu 
jak poniżej , lub inny 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru  : 
- wyciąg  
−  młoty pneumatyczne 
−  samochody ciężarowe, 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”   
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami 
środkiem transportu . 
Zamawiający nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu , którą 
Wykonawca określa indywidualanie 
określając cenę wywozu za m3 obejmującą wszelkie koszty z tym związane .  
Koszty składowania czy utylizacji należy uwzględnić w  kosztach ogółnych 
robót  jeżeli nie ma 
takiej pozycji w przedmiarze. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”   

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
- Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie   
- Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 
stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w SST lub wskazane przez Inspektora   
- W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza 
budynek i złożenie we wskazanym miejscu  
- Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”   
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót rozbiórkowych  . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”       
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów   jest: 
−  m2   (metr kwadratowy) dla rozbieranych ścianek i izolacji lub m3 
− dla wywózki - m3  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”              

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”   
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  

Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 
września 2006 r). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47/03 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunków 
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz.1131). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16.06.2003 
r w sprawie ochrony p.poż.budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138). 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie 
ogólnych przepisów BHP(Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650). 
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SST-454-02 

                           Kod CPV -45432100-5 

KŁADZENIE I WYKŁADANIE  PODŁÓG 

 

1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru podkładów podłogowych i podłóg w 
remontowanych pomieszczeniu  kotłowni 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Uzupełnienie podkładu betonowego  w pomiesczeniu kotłowni  
1.3.5. Wykonanie posadzki z plytek kamionkowych GRES techniczny o wym. 
30x30 cm na zaprawie klejowej  
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru  
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania doty-czące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
1.5  Terminy ,definicje 
Podłoga - wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane 
właściwości użytkowe. 
Podłoże - element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga.  
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Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemożliwiająca kontakt między podkładem i 
podłożem. 
Warstwa adhezyjna - warstwa zwiększająca przyczepność podkładu 
do podłoża.  
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania 
nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża, albo 
w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów. 
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej 
powierzchni podkładu przed ułożeniem posadzki. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Płyty i płytki  
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, 
charakterystyki i znakowanie. 
- Płytki gres na posadzki   -  gat I wymiar 30x30cm , gres techniczny, R10 
2.2. Kompozycje klejące i zaprawy  
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
2.3.. Zaprawa cementowa na warstwę wyrównawczą M15 
2.4. Folia polietylenowa PE- 0,3mm 
 
3.  SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
5.1.  Wykonanie  podkładów podłogowych 
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej M15 gr 40mm  
• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po 
jej przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania powierzchni podkładu, 
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• w świeżym pokładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczo-
we na głębokość od 1/3 do 1/2 
grubości podkładu, 
• od ścian zastosować dylatacje obwodową z pinki poliuretanowej gr 3-5mm 
• w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany, 
• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, 
lub zgodną z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 
2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
5.2.  Wykonanie posadzek  z plytek gresu  
Kompozycję klejącą należy rozprowadzić po podlożu pacą ząbkowaną, 
ustawioną pod kątem okolo 50°. 
Kompozycja powinna być nalożona równomiernie i pokrywać calą powierzch-
nię podloża. Powierzchnia z nalożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 
pozwolić na wykonanie wykladzin w ciągu 10 minut. 
Po nalożeniu kompozycji klejącej plytki uklada się od wyznaczonej linii. 
Nakladając plytkę, należy ją lekko przesunąć po podlożu (ok. 1 + 2 cm), ustawić 
w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod plytką miala grubość 6 
- 8 mm. 
Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu 
dokladnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny 
należy stosować wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykladziny 
Należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między plytkami. 
Po związaniu kleju należy usunąć wkladki dystansowe i wypelnić spoiny 
zaprawą do fugowania na menisk wklęsly. W wykladzinie należy wykonać 
dylatację w miejscach dylatacji podkladu, a szczeliny dylatacyjne wypelnić mas 
ą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkladki. Masa dylatacyjna i wkladki 
dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną 
  
6.  KONTROLA  JAKOŚCI 
6.1.  Kontrola i badania podkładów pod posadzki 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, 
lub zgodną z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 
2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 3 mm. 
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Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie 
powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
W świeżym pokładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczo-we 
na głębokość od 1/3 do 1/2grubości podkładu,  
6.2. Kontrola posadzek z płytek  
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj.przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 
wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 m)nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty 
i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania, 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż 2 mm na długości 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla 
płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5mm dla płytek gatunku 
drugiego i trzeciego, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem 
wskazanym w projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
  
7.  OBMIAR  ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez inspektora  i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
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– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy  
przeprowadzić  na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki. 
 
 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

W/g ustaleń umowy 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10,1. Normy  
PN-62/B-10144        Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-63/B-10145         Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), 
klinkierowych i lastrykowych.             Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 13813:2003   Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonania – 
Materialy – Wlaściwości i wymagania. 
PN-EN 13892-2:2004     Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – 
Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 13892-3:2005, PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 Metody badania 
materiałów na podkładypodłogowe – Część 3: Oznaczanie odporności na 
ścieranie według Bohmego. 
PN-EN 14411:2005    Plytki i plyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, 
charakterystyki i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN 12004:2002    Kleje do plytek – Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
 (Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości 
przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym 
zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona). 
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SST-454-03 

                                   CPV 45432210-9 

WYKŁADANIE  ŚCIAN 

1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin ściennych i obudów  zwiazanych z przebudowa 
pomieszczenia  kotłowni 
 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
  1.3.1. Wykonanie podkładu tynkowego pod płytki na ścianach 
  1.3.2. Licowanie ścian  kotłowni  płytkami kamionkowymi GRES szkliwiony o 
wym. 25x25 cm na zaprawie klejowej   
Szczegółowy zakres robót wg przedmiarów 
 1.4. Określenia podstawowe 
    Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. 
    Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię 
elementu budowlanego. 
    Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną 
substancją suchej mieszanki tynkarskiej. 
       Sucha  mieszanka  tynkarska  –  mieszanka  spoiw  mineralnych,  
wypełniaczy,  domieszek  lub  dodatków modyfikujących, ewentualnie 
pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.     MATERIAŁY 
2.1. Zaprawy do podkładu z tynku zwykłego, wykonywanego zgodnie z PN-
70/B-10100, powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. W zależności 
od rodzaju tynku szlachetnego powinny one dodatkowo odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
2.2.  Suche  mieszanki  tynkarskie  przygotowane  fabrycznie  powinny  
odpowiadać  wymaganiom  normy PN-B-10109:1998  lub  aprobat  
technicznych.  Na  całość  robót  dla  każdego  rodzaju  tynku  powinna  być 
dostarczona mieszanka jednolita pod względem składu i barwy. 
2.3. Materiały wiążące 
Cement  –  do  tynków  szlachetnych  należy  stosować  cement  portlandzki  
CEM  I  32,5  odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement 
powinien pochodzić z jednej wytwórni i z tego samego okresu produkcji.  
Zaleca  się  stosować  cementy  o  jasnych  odcieniach.  Dopuszcza  się  
stosowanie  cementu portlandzkiego białego klasy 32,5 lub cementów 
kolorowych, przygotowanych na cemencie białym. Cement portlandzki  biały  
powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-90/B-30010,  PN-B-30010/A1:1996, 
PN-B-30010/A2:1997, PN-B-30010/Az3:2002. 
Wapno  –  Wapno  suchogaszone  (hydratyzowane)  lub  wapno  gaszone  na  
mokro  (ciasto  wapienne) przygotowywane  z  wapna  palonego.  Wapno  
gaszone  na  mokro  powinno  tworzyć  jednolitą  masę jednobarwną, bez 
zanieczyszczeń, tłustą i lepką w dotknięciu. Ciasto wapienne przeznaczone do 
zaprawy szlachetnej  powinno  być  dołowane  przez  co  najmniej  6  miesięcy  
przy  gaszeniu  ręcznym,  a  przez  3miesiące przy gaszeniu mechanicznym. 
Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003. 

2.4. Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom wg PN-B-06710:1996  
2.5. - Płytki gres na ściany -  gat I wymiar 30x30cm , klasa ścieralnosci  min 3 ,  
szkliwione   
 
3.     SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podane  w  STO  (kod 45000000-
01) „Wymagania ogólne"  
 
4.     TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO (kod 45000000-
01) „Wymagania ogólne"  



 Budowa kotłowni gazowej o mocy180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze 

  

 
28 

 

 

 

 
5.     WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.2.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych 
powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.2.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju 
podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.2.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie 
stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
5.2.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. 
5.2.6. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 
tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na 
zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
5.3. Okładziny ścian z płytek  
 Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  
„mikroruchami”  ustawieniu  na właściwym  miejscu  przy  zachowaniu  
wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o 
dużych wymiarach zaleca się dobijać  młotkiem  gumowym.  Dla  uzyskania  
jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki) dystansowe.  
Zalecane szerokości spoin 2mm Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  
spoin  należy usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki 
dystansowe. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  
6.1. Kontrola i odbiór tynków 
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku 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 
4 mm w pomieszczeniu, 
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- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 
6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami 
itp.). 
6.3. Kontrola wykonania okładzin z płytek :  
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z 
wzorcem (nie dotyczy okładzin  dla których różnorodność barw jest 
zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepności) tj.przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 
wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
6.4. Kontrola wykonania obudowy z płyt  
• 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. przygotowanie podłoża, 
 

7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne" pkt 7. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO  
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

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

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-30041 -1997        Gips 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
  PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: 
Elementy murowe ceramiczne. 
  PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: 
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
  PN-EN 14411:2005         Plytki i plyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, 
charakterystyki i znakowanie. 
  PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
na ścieranie powierzchni plytek szkliwionych. 
  PN-EN 12004:2002         Kleje do plytek – Definicje i wymagania techniczne. 
  PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
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                                       SST-454-04 
                                  CPV    -45421000-4 
                ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI          

                                   BUDOWLANEJ 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  montażem stolarki   drzwiowej w 
remontowanym pomieszczeniu kotłowni 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  
jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót :    
1.3.1. Wykucie istniejących drzwi do kotłowni 
1.3.2. Montaż nowych drzwi stalowych   w klasie p.poż. EI30   
    
2. MATERIAŁY 
2.1.  .Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 w klasie p.poż. EI30 z 
samozamykaczem, wykończone 
kompletne z zamkami 
 
3. SPRZĘT 
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 3.1. wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wyma-gania ogólne" pkt 3 
 3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu  specjalistycznych 
narzędzi. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wy-magania 
ogólne" pkt 4 

 5. WYKONANIE  ROBÓT  

 5.1. Przygotowanie ościeży. 

 5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad 
w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. 
Stolarkę  należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami  
 
6. KONTROLA WYKONANIA 

a)      odbioru  wbudowania   drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu 
na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed 
otynkowaniem ościeży. 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu 
przy długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica 
długości przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości 
elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz 
zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło 
nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać 
równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 
f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
 
 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO(kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 7. 
 



 Budowa kotłowni gazowej o mocy180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze 

  

 
33 

 

 

 

 8. DBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
 9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. NORMY:  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część 
I. Roboty ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
PN-EN 14351-1:2006 - Okna i  drzwi zewnętzrne 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i 
badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział. 
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                                     SST - 454-05 
                              ROBOTY MALARSKIE 

(Kod CPV 45442100-8) 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ O MOCY 180 kW 
 DLA SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ 

PREDSIĘBIORCZOŚCI SA w KAMIENNEJ GÓRZE  
 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich  w pomieszczeniu kotłowni  
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz 
pomieszczeń)  obejmuje wykonanie następujących czynności: 
–  Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby  na stropach i 
ścianach nad glazurą w pomieszczeniu kotłowni i wykonanie gładzi gipsowych 
–  Gruntowanie powierzchni wenętrznych tynków emulsja wzmacniajacą 
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–  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
tynków gładkich.  
Szczegółowy zakres w/g przedmiaru  
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru,tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na 
której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu,decydująca o właściwościach użytkowych i 
walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo 
rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w 
roztworze spoiwa. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego 
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w 
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych-wymagania 
ogólne  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 



 Budowa kotłowni gazowej o mocy180 kW dla budynku biurowo-socjalnego Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze 

  

 
36 

 

 

 

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 
2.2.2. Rodzaj farby:    
b)   Farba emuls. lateksowa nawierzch.wew.-biała 
c)   Grunt typu Unigrunt 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
–  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, 
spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych bądź PN. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7,pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga 
specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
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przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody 
pokryte plandekami lub zamknięte. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym 
zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także 
kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Wyszczególnienie robót: 
-Zeskrobanie farby   
-Zmycie powierzchni tynków woda. 
-Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku. 
- Nalożenie warstwy gladzi tynkowej i zatarcie packa 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrze żeniem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrze żeniem, by 
temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych ). 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników 
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
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Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania 
określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, 
zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne 
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 
producenta i dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie 
podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 
świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą 
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stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki 
należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w 
normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie 
powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne 
spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę 
i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i 
opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
 Zasady określone w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do 
rozdz. 14 KNNR nr 2.   
 
8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Wg warunków okreslonych w umowie 
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
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1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu.  


