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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

 

Nazwa inwestycji:    Remont posadzek parkietowych w budynku Miejskiego Domu Kultury 

„Kubiszówka” w Bielsku - Białej   

 
Lokalizacja:  ul. Słowackiego 17, 43-300 Bielsko - Biała     

 

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1.2.1. Zamawiający: Miejski Dom Kultury    

 ul. 1-go Maja 12  

43-300 Bielsko - Biała  

1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu  

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Celem przedsięwzięcia jest wymiana posadzek parkietowych wraz z podłożem w pomieszczeniach 
(sala widowiskowa i sala taneczna z pomieszczeniami przyległymi) w budynku Miejskiego Domu 
Kultury „Kubiszówka” w Bielsku - Białej.  
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 

robót. 

l .4. l. Spis projektów  
 

• Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego posadzek parkietowych i wytyczne do 

wymiany posadzek autorstwa mgr inż. Janusza Kozuli.  

• Przedmiar 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. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej.  
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1.4.4. Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  

przez Inwestora Wykonawcy stanowią c zęść zlecenia, 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 obowiązująca kolejność 
ich ważności: 
1. Dokumentacja projektowa  
2. Specyfikacje techniczne 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
 
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  
 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. 
 

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 
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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 

 

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. 
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2.2 Teren budowy 
 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

 

Granice terenu budowy będą określone w protokole przekazania placu budowy. 

 

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) Dokumentację techniczną określoną w pkt l .4. 

2) Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

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 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. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach  
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa. 

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. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji  
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy  
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za jakość naprawy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 
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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. 
 
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. 
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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 cywilnoprawne. 

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. 

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: 

• 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. Po zakończeniu robót kompletna dokumentacja 
powykonawcza zostanie przekazana 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. 
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4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 

spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów  

 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
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. 
 

4.2. Kontrola materiałów  

 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności.  

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. 

 

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. 
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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. 

 

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 zapewni 
odpowiedni system kontroli. 
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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. 
 
7.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU 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: 
• 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. 
3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

(Dz. U. 99/98). 
 
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. 

 

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. 
 
 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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W zależności od ustaleń umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

- odbiór przejściowy robót (do celów fakturowania w ustalonych w umowie okresach  

rozliczeniowych), 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór części robót, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór pogwarancyjny. 

 

9.1.Odbiory przejściowe 

 

Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w ustalonych w umowie okresach 

rozliczeniowych. 

 

9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie umożliwiającym 

ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor 

nadzoru. Gotowość robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy  

i jednocześnie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później niż w ciągi 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.   

 

9.3. Odbiory części robót 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory części robót 

będą dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór. 

 

9.4. Odbiór końcowy robót 

 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie 

stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym  

w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i prób, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST. 

 

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową zasadniczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową na roboty 

towarzyszące, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót, 

- protokoły odbioru poszczególnych robót, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- protokoły odbioru technicznego robót sporządzone z udziałem użytkowników sieci uzbrojenia 

terenu oraz administracją drogową w przypadku zajęcia chodnika lub jezdni, 

- receptury i ustalania technologiczne, 

- dziennik budowy i księgę obmiaru (jeśli są wymagane),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- dokumenty identyfikujące zgodności wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, 

certyfikaty), 

- potwierdzenie właścicieli nieruchomości zajmowanych w trakcie realizacji robót  

o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, 

- oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy  „Prawo budowlane”. 
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9.6. Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”.  

 

 

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 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 

001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Kod CPV 451 00000-8 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach remontu posadzek 
parkietowych w budynku Miejskiego Domu Kultury „Kubiszówka” w Bielsku - Białej.  
 
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, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 
 
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. 
Rodzaj użytego sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z ZRU. 

 

 

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: 

- 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 do 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, 

- 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. 
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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 (jednolity tekst z dnia 

27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).  
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157).  

• 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).  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r. 
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002  Wymiana posadzek parkietowych   
 

Kod CPV 45223210-1 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych 

z wymianą posadzki z parkietu na podłożu z tworzyw mineralnych (cementowe, betonowe, 

anhydrytowe) oraz na podłożu drewnianym w pomieszczeniach budynku Miejskiego Domu Kultury 

„Kubiszówka” w Bielsku - Białej.  

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 ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: 
• sala teatralna:  

- roboty przygotowawcze (demontaż stałego wyposażenia, np. osłon grzejnikowych itp.)   

- zerwanie starej posadzki z parkietu z listwami przyściennymi  

- skucie (zerwanie) uszkodzonych fragmentów podłoża mineralnego 

- naprawę uszkodzonych fragmentów podłoża 

- wyrównanie podłoża (wylewka samopoziomująca) 

- ułożenie posadzki z parkietu metodą przyklejania 

- montaż cokołów przyściennych  

- szlifowanie posadzki   

- malowanie posadzki 

- montaż zdemontowanych urządzeń 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki  

• sala widowiskowa z pomieszczeniami przyległymi:  

- roboty przygotowawcze  

- zerwanie posadzki z parkietu wraz z listwami przyściennymi  

- zerwanie podłoża mineralnego (wylewki cementowej)  

- rozbiórka izolacji z papy i płyt pilśniowych  

- czyszczenie ślepej podłogi drewnianej  

- ułożenie izolacji z folii  

- montaż legarów drewnianych na podkładach elastycznych  

- wykonanie ślepej podłogi dwuwarstwowej z płyt OSB  

- ułożenie posadzki z parkietu metodą przyklejania  

- montaż cokołów przyściennych  

- szlifowanie posadzki  

- malowanie posadzki  

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki  

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji    są zgodne z obowiązującymi   normami oraz 

aktualną ustawą Prawo Budowlane.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość prac związanych z wymianą posadzki pakietowej, ułożonej na 
podłożu mineralnym i drewnianym w pomieszczeniach użyteczności publicznej.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót, bezpieczeństwo wszystkich 

czynności na budowie oraz za zgodność z umową, projektem,  specyfikacją techniczną i poleceniami 

inspektora nadzoru. 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian Wykonawca ma 

obowiązek powiadomienia inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji w proponowanym przez 

Wykonawcę zakresie. 

 

2. MATERIAŁY 

  

Wszystkie użyte materiały muszą być nowe, nie uszkodzone i posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 
Techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  muszą spełniać 
wymogi specyfikacji technicznej. 

Należy zastosować następujące materiały: 

• na remont i wyrównanie podłoża mineralnego  

- zaprawa cementowa 

- gotowe systemowe zaprawy do naprawy i renowacji betonu 

- emulsje gruntujące 

- masa wyrównująca samopoziomująca 

• podłoże z płyt OSB  

- folia izolacyjna polietylenowa gr. 0,2 mm  

- legary z drewna iglastego, drewno wysezonowane (wilgotność 9% ( + 2%), zaimpregnowane 

bio i ogniochronnie do stopnia NRO  

- elastyczne podkładki z granulatu gumowego gr. 10 mm  

- płyty drewniane OSB 3 łączone na pióro i spust 

• na posadzkę 
- parkiet dębowy gr. 22 mm łączony na wpust i własne pióro (wilgotność max. 13%), gat. I   

- klej do parkietu 

- listwy podłogowe przyścienne dębowe 

- lakier do parkietu podkładowy bezbarwny 

- lakier podłogowy nawierzchniowy,bezbarwny, nie zawierający składników toksycznych, 

antypoślizgowy, o dużej odporności na ścieranie (nie stosować lakierów SH - przy   wysychaniu 

wydzielają formaldehyd), wymagany atest PZH                                                                          
 

Wilgotność materiałów drzewnych przed ich układaniem powinna wynosić od 8 do 13% w stosunku 

do masy suchego drewna. 

  

 3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu, gwarantującego zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. TRANSPORT 
 

Do przewozu materiałów należy stosować środki transportowe zabezpieczające przewożone materiały 

przed zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 

Roboty przygotowawcze obejmują demontaż stałych urządzeń zamontowanych na posadzce (np. 

osłony grzejnikowe i itp.), zerwanie listew przyściennych i starej posadzki z parkietu. Następnie po 

dokładnym wyczyszczeniu podłoża należy z inspektorem nadzoru ocenić stan istniejącego podkładu  

i zakres robót naprawczych. Należy zerwać wszystkie luźne i „głuche” fragmenty podłoża (zetrzeć 
szczotką, zeszlifować, zfrezować, wyciąć, wykuć). Resztki starego kleju, szczególnie bitumicznego 

usunąć. Podkład dokładnie odkurzyć. 
 

5.2 Naprawa i wyrównanie podłoża mineralnego  

 

W przypadku konieczności uzupełnienia fragmentów podłoża o grubości przekraczającej 2 cm  

i o powierzchni większej niż 1 m
2
 można zastosować zaprawę cementową wykonaną na bazie 

cementu portlandzkiego marki 25 i piasku odmiany 1. Przed ułożeniem zaprawy wykonać mostki 

sczepne na styku ze starym podłożem. Mniejsze fragmenty posadzki remontować stosując systemowe 

zaprawy do naprawy betonu zgodnie z kartami technicznymi producenta. Wytrzymałość podkładu 

cementowego na ściskanie, badana zgodnie z PN-85/B-04500, nie powinna być mniejsza niż 12 MPa, 

a na zginanie nie mniej niż 3 MPa. Wszystkie rysy i dylatacje technologiczne winny być zamknięte. 

Po wykonaniu robót naprawczych podkład odkurzyć, zagruntować i wyrównać wylewając systemowy 

podkład samopoziomujący grubości do 3 mm.    

  

5.3. Wykonanie podkładu drewnianego  

 

Po zerwaniu istniejących warstw, ślepą podłogę drewnianą starannie odkurzyć i ułożyć na niej izolację 
z folii polietylenowej gr. 0,2 mm. Poszczególne arkusze folii łączyć ze sobą na zakład szerokości  

15 cm za pomocą taśmy samoprzylepnej. Następnie ułożyć legary drewniane na podkładach 

elastycznych gr. 10 mm z granulatu gumowego. Rozstaw osiowy legarów - 35 cm, rozstaw podkładek 

elastycznych - 40 cm. Legary nie mogą stykać się bezpośrednio ze ścianami (odstęp 10 mm). Legary 

należy wypoziomować przez stosowanie różnych grubości podkładek oraz klinów.  

Na legarach ułożyć dwuwarstwowy podkład z płyt wiórowych OSB 3 łączonych na wpust i pióro.  

W czasie montażu płyt wilgotność pomieszczenia winna wynosić 40 - 65%, przy temperaturze +18
0
C. 

Płyty układać na legarach pasami na mijaną spoinę czołową. Spoiny między płytami powinny 

występować w osi legarów. Spoiny dolnej i górnej warstwy płyt nie mogą pokrywać się. Płyty 

mocować do legarów wkrętami do drewna z płaskim łbem, wzdłuż brzegów w odstępach 20 - 30 cm, 

na pozostałych legarach co 40 - 50 cm. Łby wkrętów winny być zagłębione w płytę, a wgłębienia 

wyszpachlowane. Podłoże z płyt wiórowych oddylatować od ścian i stałych elementów (np. słupy) na 

odległość 1 - 1,5 cm.  

 

5.4. Posadzka z parkietu 
 

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna być niższa 

niż 15
0 

C, a wilgotność względna powietrza wynosić w granicach 40 - 65 %. Wilgotność podkładu 

cementowego nie może być większa niż 3%, podkładu anhydrytowego - 1,5%, podkładu z płyt 

wiórowych - 9%. Deszczułki parkietowe zaaklimatyzować w pomieszczeniu, gdzie będą układane, 

minimum 24 godziny (optymalny czas aklimatyzacji - 4 tygodnie). Wilgotność drewna parkietu  

w momencie układania powinna wynosić 8 - 13%.  Deszczułki należy układać pasami „w jodełkę”  

tj. pod kątem 45
o 

w stosunku do osi pomieszczenia. Między posadzką a stałymi pionowymi 

elementami budynku (ściany) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną szerokości min. 10 mm. 

Posadzka powinna być trwale związana z podkładem.  Deszczułki przyklejać do podłoża zgodnie  
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z instrukcją producenta kleju. Klej nanosić równomiernie, sukcesywnie na całej powierzchni 

zagruntowanego uprzednio podkładu. W czasie układania deszczułka powinna być lekko przesuwana 

po powierzchni kleju, aby nastąpiło dobre zwilżenie spodu deszczułki klejem. Przyklejenie każdej 

deszczułki do podkładu powinno nastąpić na całej powierzchni, a w żadnym wypadku mniejszym niż 
80% powierzchni deszczułki. Listwy podłogowe przyścienne należy przybijać do deszczułek  

w odstępach nie większych niż 60 cm za pomocą gwoździ. Na styku posadzki parkietowej z posadzką 
z innego  materiału trwale wbudować kątownik metalowy. 

 

5.5. Szlifowanie 

 

Powierzchnię posadzki z parkietu z deszczułek przyklejanych, po dostatecznym stwardnieniu kleju   

po 2-3 dniach wyrównać przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie mogą być ślady 

zarysowania materiałem ściernym. Po szlifowaniu posadzkę dokładnie odpylić mechanicznie. 

 

5.6. Malowanie 

 

Natychmiast po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzkę parkietową należy zagruntować lakierem 

podkładowym, bezbarwnym, zabezpieczającym malowane drewno przed ciemnieniem. Lakier 

podkładowy nakładać w jednej warstwie pędzlem. Po wyschnięciu lakieru podkładowego całą 
powierzchnię posadzki wygładzić przecierając ją papierem ściernym nr 150-180 i dokładnie odpylić. 
Z kolei pomalować posadzkę lakierem nawierzchniowym w trzech warstwach. Przed malowaniem 

kolejnej warstwy, poprzednią zmatowić przez przetarcie papierem ściernym nr 180-240 i dokładnie 

odpylić. W przypadku konieczności wymalowania na posadzce linii, należy to uczynić przed 

nałożeniem ostatniej warstwy lakieru nawierzchniowego. Linie wymalować lakierem kolorowym tego 

samego rodzaju, co lakier nawierzchniowy. Lakier nawierzchniowy winien być antypoślizgowy  

i o bardzo dużej odporności na ścieranie. 

 

 Malowanie wykonywać w następujących warunkach: 

- temperatura powietrza w pomieszczeniu  15 - 25
0
C 

- wilgotność względna w pomieszczeniu 40 - 65% 

- wietrzyć i wentylować pomieszczenie w trakcie robót 

  

5.7. Zalecenia  

 

Zaleca się, aby wszystkie materiały systemowe pochodziły od   jednego producenta chemii 

budowlanej (zaprawy do naprawy betonu, masa samopoziomująca, emulsje gruntujące, klej do 

parkietu). 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                                                                                                                

Kontroli i odbiorowi podlega:  

- jakość użytych materiałów (sprawdzenie ich właściwości technicznych z wymaganiami   

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia stosowania w budownictwie) 

- wykonanie podkładu (sprawdzenie równości, wytrzymałości, stabilności, nie może być rys, 

pęknięć) 

- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych (temperatura pomieszczenia min.  

15
o 

C, wilgotność względna powietrza 45 - 65 %, wilgotność podkładu mineralnego o max. 3%, 

gipsowego - 1,5%, skałodrzewia - 12%) 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki (wygląd zewnętrzny - ocena wzrokowa; równość  
- dopuszczalna nierówność na łacie dwumetrowej max. 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej 

długości łaty, dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny poziomej nie większe niż 
2mm/m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia; szczelność - szerokość spoin  

max. 0,4 mm; czystość szczelin dylatacyjnych - winny być wolne od zanieczyszczeń, klinów, itp. 

oraz zasłonięte listwami przyściennymi; sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem - przez 

oględziny, naciskanie, opukiwanie) 

- sprawdzenie prawidłowości szlifowania - przez oględziny (na powierzchni nie mogą być widoczne 

ślady zarysowania materiałem ściernym) 

- sprawdzenie wykonania powłok lakierniczych (powinny mieć jednolity jasny odcień, nie 

wykazywać śladów pędzla, smug, zacieków, plam; wytrzymywać próby na wycieranie, na 

zarysowanie, na przyczepność, twardość i ścieralność)   

 

                                                                                                                                     

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 
 m

2
 powierzchni robót 

 

 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI                                                             
 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  
PN-EN 13813:2003 91.060.3091.100.10.   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich  wykonania.  

Materiały, właściwości i wymagania. 
 
 PN-75/D-01001  Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
. 
 PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
 
 PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
 
Świadectwo ITB nr 616/86 - Lakier poliuretanowy.  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
 
Karty techniczne producenta  wyrobów budowlanych, 
 
Ustawa z dnia 7. 07.1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 
 
 Normy państwowe dotyczące wykonania i odbiory podłóg i posadzek.  


