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SST-B-00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Kod CPV- 45000000-7    Wymagania Ogólne 

                                                         

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 

budowlanych.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST) dla projektu. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 

robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 

klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 

 

1.4.1. Zgodność Robót z Normami. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich 

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być 

stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są 

wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.     

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 

norm krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem                  

i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi                   

w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się                  

z treścią  i wymaganiami tych Norm. 

 

1.4.2. Określenia podstawowe. 

 Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć               

w każdym przypadku następująco: 

1.4.2.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami                                

i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz                            

z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
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1.4.2.2. Budynek – 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; 

1.4.2.3. Budowla – 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, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne                   

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych                  

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.2.4. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,                          

a w szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, 

wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej                    

i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.2.5. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.2.6. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.2.7. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.2.8. Urządzenia budowlane – 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. 

1.4.2.9. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.2.10. Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.2.11. Dokumentacja 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. 

1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy                   

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.2.13. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.2.14. Wyrób budowlany – 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. 
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1.4.2.15. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony                   

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane                        

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.2.16. 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. 

1.4.2.17. Kierownik 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. 

1.4.2.18. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych                       

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.2.19. Materiały – 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. 

1.4.2.20. Odpowiednia zgodność – 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. 

1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.2.22. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.2.23. Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem                                     

i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 

1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące 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 technicznym, wymaganiami specyfikacji 

technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 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 zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 

będzie zarządzający 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 

technicznym 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 naukowców oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 

zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

 

1.5. Teren budowy. 

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 

 Przedmiotem inwestycji jest istniejący budynek MDK Włókniarzy znajdujący się przy 

ulicy 1 maja 12 w Bielsku Białej.  

 

1.5.2. Przekazanie. 

 Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach 

kontraktowych przekaże Wykonawcy: 

• Dokumentacje techniczną, 

• Komplet specyfikacji technicznych, 

• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

 

1.5.3. 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 czas 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 

zakończenia 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 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 

Budownictwa.    

 

1.5.4. 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 aby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych 

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.    
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1.5.5. 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 Siudo 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. 

 

1.5.6. 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 jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 

na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 

wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały                        

z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 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 

znika, np.  materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

 W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 

umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

▪ projekt organizacji robót, 

▪ szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

▪ plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 

▪ program zapewnienia jakości. 

 

1.6.2. Projekt organizacji robót. 

 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi    
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i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 

zawierać: 

▪ organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

▪ projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

▪ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

▪ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

▪ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

 

1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 

przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  

Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót. 

 

1.6.4. 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 personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 

zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  

 

1.6.5. Program zapewnienia jakości. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

) część ogólną opisującą: 

▪ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

robót, 

▪ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 

▪ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

▪ ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

▪ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

▪ sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości              

w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 

▪ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

▪ wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
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▪ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 

1.7. Dokumenty budowy. 

1.7.1. Dziennik budowy. 

 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy            

w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      

z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). 

zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 

datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny 

być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 

pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak                            

i zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 

przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 

przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

1.7.2. Książka obmiarów. 

 Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 

dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis 

pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący 

załącznik do umowy. 

 

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 

 Dokumenty budowy zawierają: 

• Dokumenty wchodzące w skład umowy, 

• Pozwolenie na budowę, 

• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 

• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 

• Protokoły odbioru robót, 

• Opinię ekspertów i konsultantów, 

• Korespondencja dotycząca budowy. 

 

1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Wszystkie dokumentu 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 oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
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1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

1.8.1. Informacje ogólne. 

 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze, 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

• Dokumentacja powykonawcza, 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 

wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                       

i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 

przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 

realizacją umowy. 

 

1.8.4. 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. Wydane 

przez nich  polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umowa, 

wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 

na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 

robót biuro zarządzającego realizacją umowy.     

 

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.  

 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją 
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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/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych                

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 

materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 

które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 

będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.  

 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania 

i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 

również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

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

 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

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, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 

zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów                       

i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z palcu 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 
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wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 

mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 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 i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

      

3.  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, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                           

w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonywania 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 realizacji 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 

projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 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. 

 

4. TRANSPORT. 

 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacja 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 

przez inżyniera 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. 

 

 

 



13 

 

 

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. 

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu             

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                  

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach                               

i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5.  

wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

jakości wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 

zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                      

w projekcie wykonawczym 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. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy świadectwa stwierdzające, ż wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

6.2. Pobieranie próbek. 

 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
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próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.                         

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.   

 

6.3. Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                               

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacja umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 

umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał 

zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż wg terminie określonym  w programie zapewnienia jakości. Kopie 

wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane                    

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 

jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 

pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                    

z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 

poniesione przez wykonawcę.  

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów  
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• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

  

6.5. Wyniki kontroli. 

 Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco                           

w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                   

i ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                      

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                  

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
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przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIORY ROBÓT.  

 Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach 

technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu. 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1. Odbiór częściowy. 

 Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.               

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                

w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 

Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 

punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 

Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją 

techniczną i Dokumentacją Projektową. 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 przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 

wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej                 

w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest 

„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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• dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 

• Dzienniki Budowy,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 

• sprawozdanie techniczne,  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 

Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót 

po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu 

wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w 

Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 

         

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 

pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
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miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 

krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami 

innych norm. 

 

11. NORMY I NORMATYWY. 

• Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz 690 (z późn. zm.) – Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie; 

• Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.) 

Prawo budowlane; 

• Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 

budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 

techniczno –użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki 

energetycznej; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 – Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

• Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 – Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) 

• PN – ISO 3898:2002 – Podstawy projektowania konstrukcji. Oznaczenia. Symbole 

ogólne. 

• PN – B – 01025:2004 – Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno – budowlanych. 

• PN – B – 01029:2000 – Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno – budowlanych. 

• PN – ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

• PN-B-02151-3:1999 – Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania. 

• PN – 90/B – 03000 – Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

• PN – 78/B – 01056 – Budownictwo mieszkalne. Pomieszczenia sanitarne. Układy 

funkcjonalne i wyposażenie. Nazwy i określenia. 
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• PN – 83/B – 03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 

• PN – 83/B – 03430/Az3:2000 (zmiana) – Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

,zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

• PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach; 

• PN – 90/B – 02851 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 

ogniowej elementów budynków. 

• PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła" 

• PN-EN 81-70:2005 – „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 

dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 70: 

Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

SST-B-01 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
Kod CPV- 45100000-8     Roboty przygotowawcze 

Kod CPV- 45113000-2  Roboty na placu budowy 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące placu budowy. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające           

i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

• Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 

• Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 

• Wyposażenie placu budowy w instalacje; 

• Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 

z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność                           

z dokumentacją projektową szczegółowej specyfikacji technicznej  i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 

budowy. 

 

3. SPRZĘT. 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 

sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 

 

4. TRANSPORT. 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 

samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 

przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie 

robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 

 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane,                                     

a w szczególności: 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

• oznakować obszar prac 

• wznieść stosownie 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; 

• przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 

chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi              

w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 

stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 

Działka inwestycyjna posiada dostęp do drogi publicznej. 

 

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 

Wymagania ogólne: 

• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 

• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 

niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 

• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 

• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 

określone wymagania użytkowe; 

 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów 

budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich 

powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych               

w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy 

oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów                      

z magazynu. 
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5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 

Instalacje elektryczne: 

• Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 

budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 

• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny            

z aktualnymi przepisami. 

• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 

powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

• Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie 

realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

lub normami, 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 

odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 
- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 

oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 

Instalacje wodociągowe: 

Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 

wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie               

w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

 

5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 

następującymi zasadami: 

• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować                          

w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 

• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 

warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 

magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 

 

5.4. Zakres robót do wykonania. 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 

• wyposażenie placu budowy w instalacje, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Jak dla wymagań ogólnych. 

 

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 

wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                        

w punkcie 5.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
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SST-B-02 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
Kod CPV- 45110000-1      Roboty w zakresie burzenia i 

                        rozbiórki obiektów budowlanych                             

Kod CPV- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Kod CPV- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia       

 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowymi, wykonanych                                   

w ramach projektu. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu następujących prac: 

• Demontaż istniejącej posadzki w wybranym pomieszczeniu; 

• Wywóz gruzy; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 

dokumentacji 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 

z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową, 

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 

zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne” 

Arkady, Warszawa 1990. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

 

2. MATERIAŁY. 

 Nie występują. 

 

3. SPRZĘT. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji 
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technicznej. Do rozbiórek stosować sprzęt nie powodujący ujemnych następstw dla 

konstrukcji obiektu.   

 

4. TRANSPORT. 

Dla wszystkich materiałów, stosować zasady doboru środków transportu  opisane            

w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy 

stosować odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, elementy żelbetowe należy rozbijać za 

pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym 

• Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

• Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

• Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

• Odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

 

Uwagi szczegółowe: 

 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 

nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

 Według części Specyfikacji Ogólnej. 

 

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową jest m2 lub m3 (metr kwadratowy lub metr sześcienny) 

rozebranego elementu budynku lub części budynku.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 

sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 8. Wszystkie roboty podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie 

materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po 

zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu                  

w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru 
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pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawy płatności są określone w punkcie 7. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 

wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                          

w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 

kosztorysowa za określony zakres robót. Cena obejmuje: 

• Prace pomiarowe i pomocnicze, 

• Prace wyburzenia, 

• Segregacja usuniętego materiału i składowanie wewnątrz budynku, 

• Usuwanie z budynku demontowanych elementów, 

• Zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem, 

• Składowanie demontowanych elementów na zewnątrz budynku, 

• Transport demontowanych elementów na wysypisko, 

• Opłata za składowanie, 

• Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 

• PN-EN 13369:2004 91.100.30Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 

• PN-90/M.-47300Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 

• Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli 

jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
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SST-B-03 

PODŁOGI I POSADZKI 

 
Kod CPV- 45430000 - 0      Pokrywanie podłóg i ścian 

Kod CPV- 45432100 - 5      Kładzenie i wykładanie podłóg 

  

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem posadzek i podłóg w  ramach 

projektu. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu następujących prac: 

• Wykonanie posadzek betonowych; 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

1.4.1. Podłoże – element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana 

będzie dana operacja, 

1.4.2. Posadzka – zewnętrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podłogi, będąca jej 

wykończeniem, często o charakterze dekoracyjnym, 

1.4.3. Podkład betonowy – wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości                  

i suchości, na którym wykonuje się posadzkę, 

1.4.4. Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, 

1.4.5. Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 

z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Uwagi Ogólne. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 



28 

 

realizacji robót – właściwe oznaczonych, posiadających deklarację zgodności lub certyfikaty 

zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane. 

 

2.2. Materiały do wykonania posadzek. 

2.2.1. Woda. 

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

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.2. Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm 

 

2.2.3. Warstwa wyrównawcza – samopoziom. 

Wszystkie rozwiązania zakładają typowe lub wzorcowe rozwiązania konstrukcji 

podłóg zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej. W obiekcie przewidziano 

wylewki pod materiałami wykończeniowymi o grubościach min 45 mm. Zastosowano 

zbrojenie rozproszone. 

Dane techniczne: 
• Posadzka       zaprawa do tradycyjnych wylewek 

samopoziomujących  
• Wytrzymałość na ściskanie    ≥ 30 N/mm2 
• Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)   ok. 1,75kg / dm3 
• Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0kg / dm3 
• Gęstość w stanie suchym (po związaniu)  ok. 2,15kg / dm3 
• Proporcje mieszania woda/zaprawa  ok. 0,08 ÷ 0,15 l/ 1 kg 

       ok. 2,00 ÷ 3,75 l/ 25 kg 
• Min grubość wylewki     80 mm 
• Max grubość wylewki     80 mm 
• Max średnica kruszywa     3,0 mm 
• Zmiany liniowe      < 0,08% 
• Skurcz       ≤ 0,5% 

      

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 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 Dokumentacji Projektowej oraz SST. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

  

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy). 

• środek transportowy, 
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• betoniarka wolnospadowa elektryczna. 

 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny. 

 Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który 

będzie spełniał wymagania Przedmiaru robót. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać 

wykonanie robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie dopuszcza 

się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby 

spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. Jeżeli technologia 

wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się 

do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 

 

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. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                        

z zasadami określonymi w SST i wskazówkami Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Przedmiarem 

robót i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2. Wykonanie masy niwelującej. 

 Podczas mieszania i wylewania mas niwelujących należy bardzo dokładnie 

przestrzegać zaleceń producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich 

parametrów masy a co za tym idzie podłoża o wysokiej jakości. Bardzo istotną czynnością 

jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia ilością wody. Należy ściśle przestrzegać 

podanej przez producenta ilości wody. Należy pamiętać, że jest ona ustalona w wyniku wielu 

badań laboratoryjnych. Masy niwelujące są produktami bardzo wrażliwymi na zmiany ilości 

wody zarobowej. Zbyt mała ilość wody prowadzi do utraty podawanych parametrów 

rozlewności i osłabienie wiązania natomiast zbyt duża ilość wody zwiększa nawilżenie 

podkładu, prowadzi do oddzielenia się wody  i rozwarstwienia masy. Może objawić się to 

pojawieniem się na powierzchni masy „mleczka cementowego” i łuszczenia się powierzchni. 

Dla właściwego przygotowania mieszanki należy do czystego pojemnika wlać dokładnie 

odmierzoną, podaną przez producenta ilość zimnej czystej wody, do której wsypujemy suchą 

zaprawę. Następnie masę mieszamy w pojemniku. Do mieszania używamy wiertarek 

wolnoobrotowych (około 700 obr/min) i mieszadeł koszowych z drutu. Nie należy stosować 

wiertarek szybkoobrotowych i mieszadeł spiralnych gdyż powodują one napowietrzanie 

masy. Zaprawę należy mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy. Następnie wymieszaną 

masę odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem wstępnego odpowietrzenia. Ponownie 

krótko mieszamy i wylewamy przygotowaną masę na podłoże. Wylaną masę rozprowadzamy 

przy użyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grubości warstwy. Bardzo pomocne są 

repery wysokościowe służące do niwelacji podłoża. Po wylaniu masy całą powierzchnię 

należy odpowietrzyć tzn. usunąć z niej resztki pęcherzyków powietrza. Czynność tą zwaną 

tepowaniem wykonujemy prowadząc wałek z kolcami po podłożu. Chodzenie po wylanej 
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masie możliwe jest przy użyciu specjalnych butów z kolcami. Należy pamiętać, że właściwa 

kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich produktów mają 

kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. 

 

 

 

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podłoża. 

 Po wykonaniu niwelacji ostatnią czynnością przed rozpoczęciem gruntowania jest 

dokładne oczyszczenie podłoża. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy 

tynkarskiej itp. osłabiają przyczepność podłoża oraz mają bezpośredni wpływ na wystąpienie 

wad powierzchni masy niwelującej. Podłoże należy również oczyścić z resztek farb, klejów 

bitumicznych, olejów itp. Można to uzyskać przez mechaniczne usunięcie zabrudzonej 

warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszają przyczepność i bezwzględnie muszą 

zostać dokładnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentów 

podłoża należy całą jego powierzchnię przeszlifować. Pozwoli to usunąć drobne 

zanieczyszczenia lub fragmenty słabo związane. Prace rozpoczynamy od ręcznego 

przeszlifowania podłoża przy ścianie oraz w miejscach trudno dostępnych. Szlifowanie 

dużych powierzchni wykonujemy za pomocą maszyny szlifierskiej. Na zakończenie należy 

bardzo dokładnie odkurzyć powstały pył, który może w znacznym stopniu zmniejszyć 

przyczepność kolejnych warstw posadzki oraz spowodować zanieczyszczenie masy 

szpachlowej pogarszając jej gładkość i estetykę. 

 

5.2.2. Gruntowanie podłoża. 

 Dla właściwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu 

gruntującego na podłoże. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania, 

a następnie przelać preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy użyciu wałka 

równomiernie nanieść preparat na podłoże. Nie należy wylewać środka gruntującego 

bezpośrednio na podłoże wprost z opakowania, gdyż może to spowodować miejscowe 

przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienką warstwą nie pozostawiając 

kałuż. Zagruntowaną powierzchnię należy pozostawić do przeschnięcia, aż powstanie nie 

klejąca się warstwa (około 2-4 godzin). Tak zagruntowane podłoże jest gotowe do stosowania 

mas szpachlowych. istnieje też grupa specjalistycznych epoksydowych środków gruntujących 

zapewniających izolację przeciwwilgociową i pozwalających na ułożenie wykładzin                       

w warunkach kiedy wilgotność jest wyższa niż 3% CM, ale nie przekracza 5% CM. Środki 

gruntujące mogą też umożliwić stosowanie mas szpachlowych na podłożach słabo lub 

zupełnie nie chłonnych takich jak płytki ceramiczne, gresowe, kamień naturalny, lastriko                   

i inne oraz na podłożach zanieczyszczonych resztkami starych klejów które nie muszą być 

usunięte. Gruntowanie jest czynnością bardzo istotną i mającą bezpośredni wpływ na jakość 

podłoża, a o za tym idzie ostateczny wygląd i trwałość wykładzin. We wszystkich 

przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wiązania lub wręcz w ogóle 

umożliwia prawidłowe przygotowanie podłoża. Zaniedbania wykonawcze na etapie 

gruntowania i prac przygotowawczych prowadzą do częstych uszkodzeń podkładu 

niejednokrotnie ujawniających się dopiero po instalacji wykładziny. Z tych też powodów 

należy przywiązywać dużą wagę do właściwego gruntowania podłoża zawsze stosując 

odpowiednie środki gruntujące renomowanych producentów. 

 

5.3. Wykonanie warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

 Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,                              

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 

zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
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asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. Podkład cementowy powinien 

być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego badana 

wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie –              

3MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być 

oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny 

być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów 

cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę 

cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 

– 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 

być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien 

mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać                  

2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni 

podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i paneli badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – panele i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 

muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 

na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 

własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno 

być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych              

i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty              

i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych                              

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

6.2. Badania w czasie robót. 

 Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania paneli                     

i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 

Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 

szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju                           

i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

 

 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania rodzaju posadzki.       

Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

• odbiór końcowy, 

• odbiór gwarancyjny. 

 

8.2. Odbiór końcowy robót. 

8.2.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                           

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym                              

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót. Odbioru końcowego 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 i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza                       

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                   

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.2.2. Dokumenty odbioru końcowego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowy robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.                          

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.3. Odbiór gwarancyjny. 

 Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
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wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.2 „Odbiór końcowy robót”. 

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 

Techniczne”. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w 

punkcie 1.3 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu– Specyfikacji; 

• PN-EN 1307+A3:2019-01 Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja; 

• PN-EN 197-1:2012. Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

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

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST-B-04 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
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Kod CPV- 45420000 - 7       Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

    roboty ciesielskie 

Kod CPV- 45421000 - 4       Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

Kod CPV- 45421130 - 4       Instalowanie drzwi i okien 

Kod CPV- 45441000 - 0  Roboty szklarskie 

 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem stolarki drzwiowej w ramach 

projektu. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu następujących prac: 

• Montaż ścianki wiatrołapu;   

• Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych; 

• Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych dźwiękoszczelnych; 

• Montaż drzwi przesuwnych szklanych; 

• Montaż drzwi uchylnych szklanych; 

• Szpachlowanie i tynkowanie ościeżnic; 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

1.4.1. Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią 

izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej 

oszklonych skrzydeł, lub z samej oszklonej ościeżnicy 

1.4.2. Naświetle – ruchoma lub stała część ściany przepuszczająca światło pomiędzy 

pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła, lub z samej 

oszklonej ościeżnicy 

1.4.3. Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów 

drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych 

(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 

1.4.4. Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki 

służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

1.4.5. Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest 

mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz 

ościeży. 

1.4.6. Ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który 

jest przeznaczony do zabudowania stolarką 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 



35 

 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 

z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1.1. Ścianka wiatrołapu aluminiowa.  

Ścianka wiatrołapu z profili aluminiowych. 

Dane techniczne: 

• Materiał    kształtowniki aluminiowe  

• Wymiary    wg zestawienia stolarki 

• Szkło    bezpieczne hartowane 

• Grubość szklenia   10 mm 

• Kolor    RAL 7021 

 

2.2. Stolarka drzwiowa. 

2.2.1. Drzwi przesuwne. 

Drzwi stosowane jako elementy otwieralny.  

Dane techniczne: 

• Wymiary     wg zestawienia stolarki 

• Szkło     hartowane 

 

2.2.2. Drzwi wewnętrzne drewniane. 

2.2.2.1. Wymagania ogólne dla drzwi drewnianych płytowych. 

Drzwi drewniane płytowe, rama konstrukcyjna skrzydła z drewna pełnego twardego, 

Malowanie w kolorze uzgodnionym przez Inwestora w trakcie realizacji. Ościeżnice płytowe 

dostosowane do grubości murów, w których są osadzone, z systemową regulacją szerokości               

i grubości, typu obejmującego. Wygląd drzwi dostosowany do istniejących. Materiał skrzydeł 

zgodny z materiałem ościeżnic. Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia 

konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. Wszystkie elementy wyposażone być muszą               

w osłony spoiny, w tym ewentualne docinanie w połączeniach narożnikowych, wycięcia                  

i uszczelki izofoniczne w rowku (w razie konieczności), odbojnice amortyzujące z neoprenu, 

kotwy do kotwienia lub przykręcania. Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów 

wyposażenia, izolacyjności akustycznej oraz parametrów przeciwpożarowych zgodne                       

z wymaganiami podanymi w zestawieniach. Protokoły poświadczające klasę materiałów lub 

technologii przewidzianych do zastosowania muszą być zaakceptowane przez nadzór 

inwestycyjny. 

Wymiar drzwi: 

• Wg zestawienia stolarki 

Rama: 

• Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego  

Ościeżnica: 

• Drewno klejone 

Rdzeń skrzydła: 

• Drewniany lub z płyt wiórowych obłożony płytami MDF 

Profil: 

• Profil krawędzi skrzydła „K”. oba boki oraz góra skrzydła oklejone taśmą obrzeżową                   

w kolorze skrzydła 

Skrzydło: 

• Pokryte okleiną w kolorze orzech ciemny prążkowany  

Izolacyjność akustyczna właściwa:   
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• ≥ 32 dB 

Zawiasy: 

• Ze stali nierdzewnej z regulacją 3D 

Klasa wytrzymałości mechanicznej: 

• Klasa 4 

Trwałość mechaniczna drzwi: 

• Klasa 6 

Okucia: 

• Kolor stalowy  

Klamki: 

• Stal nierdzewna 

Zamek: 

• Zamek na klucz zwykły 

Kolor: 

• Czarny 

 

2.2.2.2. Wymagania ogólne dla drzwi płytowych. 

Drzwi drewniane okleinowane, rama konstrukcyjna skrzydła z drewna pełnego 

twardego, pokrycie z płyty z okleiną naturalną lub laminowaną. Ościeżnice drewniane 

dostosowane do grubości murów, w których są osadzone, z systemową regulacją szerokości          

i grubości, typu obejmującego, z pojedynczą przylgą. Materiał skrzydeł zgodny z materiałem 

ościeżnic. Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być 

ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupełnienia brakującej powłoki muszą być uzupełnione na 

budowie. Wszystkie elementy wyposażone być muszą w osłony spoiny, w tym ewentualne 

docinanie  w połączeniach narożnikowych, wycięcia i uszczelki izofoniczne w rowku (w razie 

konieczności), odbojnice amortyzujące z neoprenu, kotwy do kotwienia lub przykręcania. 

Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów wyposażenia, izolacyjności akustycznej oraz 

parametrów przeciwpożarowych zgodne z wymaganiami podanymi w zestawieniach. 

Protokoły poświadczające klasę materiałów lub technologii przewidzianych do zastosowania 

muszą być zaakceptowane przez nadzór inwestycyjny. 

 

2.2.2.3. Okucia. 

Zamki do drzwi należy wyposażyć we wkładki bezpieczne otwierane kluczem                        

w systemie Master Key zgodnie z wykazem organizacyjnym zamków i kluczy w obiekcie, 

który zostanie określony przez Inwestora. Wykaz ten obejmować będzie wszystkie drzwi             

w obiekcie wg stopnia ważności. Wykonawca robót branży ślusarskiej odpowiada za 

koordynowanie zakupu zamków. Na czas trwania robót należy zastosować zamki 

tymczasowe. Po ukończeniu robót Wykonawca dostarczy docelowe wkładki zamkowe do 

wykonanych przez siebie drzwi. Każdy zamek należy dostarczyć z co najmniej 3 kluczami. 

Wszystkie klucze, w ilości 3 na każdy zamek, należy dostarczyć z przywieszką w tworzywie 

sztucznym z numerem lub nazwą pomieszczenia. Okucia - 3 lub 4 zawiasy w zależności od 

wymiarów drzwi. Zaproponowane modele powinny umożliwiać łatwą wymianę jednych 

elementów na drugie, powinny być trwałe i solidne, zabezpieczone przed oksydacją                            

i wyposażone we właściwe elementy mocujące (do przyspawania, przykręcania itd.) 
 

2.2.2.4. Barwa. 

Skrzydła i ościeżnice drzwi 

Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona w trakcie realizacji . Wykonawca wykona w tym 

celu próbne pokrycie wskazanych drzwi Okucia i klamki ze stali nierdzewnej – do 

uzgodnienia z projektantem i Inwestorem. 
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2.2.2.5. Warunki dostawy. 

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samych parametrach estetycznych                 

kolor, wykończenie powinny pochodzić od jednego dostawcy i z zapewnieniem pełnej 

zgodności faktury wykończenia na poszczególnych elementach. 

 

2.2.2.6. Transport i składowanie. 

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, 

należy chronić folią przed zawilgoceniem. Składowanie elementów drzwi drewnianych może 

się odbywać jedynie wewnątrz obiektu. 

 

2.3. Materiały dodatkowe. 

2.3.1. Pianka poliuretanowa. 

Uszczelnienie pianką izolacyjną wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. 

Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów.  

Dane techniczne: 

• Materiał:     jednoskładnikowy, nisko modułowy, trwale elastyczny  

uszczelniacz poliuretanowy  

• Skład:         poliuretan    

• Gęstość:     ok. 1,16 –1,17 g/cm3  

• System utwardzania:   twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu  

• Min temperatura nakładania  +5 °C  

• Max temperatura nakładania  +40 °C   

 

3. SPRZĘT. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 

Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 

zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 

 

4. TRANSPORT. 

 Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 

wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w mirę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 

lub utratą stateczności. Sposób składowania wg instrukcji producenta. 

 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady Ogólne. 

Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów                    

i dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania,                   

z zabezpieczeniem przed poślizgiem pod własnym ciężarem. Wszystkie elementy ruchome, 
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jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i rozmontowywalne                     

w celu dalszej konserwacji lub wymiany. Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać 

wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień 

ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. 
 

5.2. Zabezpieczenia czasowe. 

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych 

zabezpieczeń (np. elementów usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie 

nie może być wykonane w końcowej fazie, jak również elementów delikatnych                                  

z uwagi na zastosowane materiały lub obróbkę wykończeniową), jak również przywrócenia 

do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich części, w wyniku powstałych 

uszkodzeń. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów 

wchodzących w skład jego prac, jak również dokona usunięcia gruzu powstałego w czasie 

realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykające 

ościeżnic powinny być montowane po ostatecznym wykończeniu powierzchni przylegających 

ścian. 

 

5.3. Zakres robót przygotowawczych. 

• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica, 

• W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, należy oczyścić i naprawić, 

• Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2-6 mm, 

- na wysokości otworu 5-9 mm 

 

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej. 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 

wg SST B.08.00.00. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych                        

w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie                                  

z dokumentacją projektową. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie 

ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie 

zawiasów kotwionych w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić 

luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Zakres robót zasadniczych. 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach, 

• Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu, 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

Okien  Drzwi  

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 

-1 -1 
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• Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym, 

• Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 

- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm 

- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za pobiec 

powstaniu odkształceń podczas zamykania. 

- na szerokości elementu - jeden element kotwiący /1mb. 

• W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 

zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 

klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego 

wysokość. 

• Wykonawca dokonujący wymiany stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym 

sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego 

montażu stolarki. 

 

5.6. Montaż ślusarki okienno – drzwiowej. 

Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań 

systemowych, zwracając szczególną uwagę na: 

• montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian, 

• przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, 

powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin, 

• w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć 

fragmenty ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską, 

• ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; 

przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby 

zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania, 

• słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych 

zachowały pozycję równoległą, 

• za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie 

poziomo; wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 

• ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po 

bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie 

ościeżnicy; 

• ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co 

najmniej dwa, jeden u podstawy (max 200 mm od krawędzi) i jeden w takiej samej 

odległości od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, 

pionowych – 750 mm; głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm 

od długości kołka rozporowego, 

• wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 

ościeżnicy, 

• ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze 

zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała, po stwardnieniu 

pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym 

 

5.7. Powłoki malarskie. 
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 Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być 

jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie 

powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

 Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. 

Wszystkie elementy aluminiowe należy odizolować od elementów stalowych. Nie ma takiej 

konieczności, jeśli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki między konstrukcją 

aluminiową a stalą zabezpieczone przez zastosowanie przekładki PCV lub EPDM w celu 

uniknięcia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, itp.), 

wchodzące w kontakt z aluminium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Dla profili 

aluminiowych narażonych na środowisko wilgotne zaleca się malowanie dwupowłokowe 

farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

 Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

• zgodność wymiarów i usytuowania w obiekcie odpowiednich typów drzwi, 

• jakość materiałów, z których drzwi są wykonane, 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

• kompletność wyposażenia, 

• w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami 

badań odpowiednich parametrów technicznych. 

 Dopuszczalne luzy i odchyłki w stykach elementów stolarskich wynoszą: 

• 1 mm między skrzydłami, 

• 1 mm między skrzydłem a ościeżnicą. 

 Nie dopuszcza się występowania jakichkolwiek wad materiałowych w elementach 

drzwi i ich wyposażenia. Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów 

drzwiowych jak również poszczególne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodności 

wykonanych elementów z dokumentacją projektową jak również z danymi fabrycznymi,                 

w zakresie oceny estetycznej jak również oceny technicznej prawidłowości wykonania. 

Szczególnej kontroli podlega jakość powłok malarskich, ich jednorodność oraz staranność 

wykonania detali i obróbek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowego 

funkcjonowania części ruchomych, sprawdzenie i regulację luzów na stykach skrzydeł 

otwieranych i ościeżnic oraz części poszczególnych układów otwierania i zamykania. 

Kontroli podlega stan uszczelek między skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek 

widocznych jak również ogólny wygląd wykończenia elementu. 

 

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

 

 

 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową 1 szt., 1 kpl. (sztuka, komplet) montażu stolarki okiennej                               

i drzwiowej. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej                     

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                          
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w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe 

nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

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. 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 ostateczny (końcowy). 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                         

w odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę protokołem 

zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym                        

w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów. 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. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych                        

w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Płaci się za ilość wykonanych robót w jednostkach cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
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• dopasowanie i wyregulowanie, 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 

• czyszczenie i mycie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

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

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 

• PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty                        

z drzwiami, szklone. Ogólne wymagania i badania 

• PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 

• PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 

• PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne 

działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła. 

• PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 

• PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy. 

• PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne 

prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła. 

• PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 

• PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

• PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

• PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary 

modularne 

• PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej 

odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 

• PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie 

• PN-EN 117:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 

• PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 

• PN-EN 12210:2001 –Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 

• PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania 

• PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 

• PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 

• PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania  

• PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 

• PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 

• PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
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• PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

• PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Metody badań. 

• PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność . Wymagania                       

i klasyfikacja 

• PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 

i prostokątności. 

• PN-EN 1294.2002U - Skrzydła drzwiowe. Określenia zachowania się pod wpływem 

zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 

• PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 

• PN-EN 952.2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

• PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość szerokość grubość i prostokątność. 

Klasy tolerancji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST-W-01 

ROBOTY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA 

 
Kody CPV-39000000  Meble 

Kody CPV-39300000-5 Różny sprzęt 

Kody CPV-39100000-3 Meble 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące dostarczenia i odbioru mebli oraz wyposażenia w  ramach projektu. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu następujących prac: 

• Dostawa i montaż elementów wyposażenia; 

• Dostawa i montaż kurtyny powietrznej w wiatrołapie;  

• Wykonanie drewnianej zabudowy automatu;   

• Dostarczenia karty gwarancyjnej na dostarczone elementy wyposażenia. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 

z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Lada recepcji. 

Lada recepcji jako element wyposażenia. 

Dane techniczne: 

• Konstrukcja   płyta MDF 

• Wykończenie   elementy drewniane oraz kamień 

 

2.2. Elementy ekspozycyjne. 

Elementy ekspozycyjne element wyposażenia. 

Dane techniczne: 

• Wymiary    10x10 cm 

• Wysokość regału   1210 mm oraz 1650 mm 

• Wysokość stolika  450 m 

• Materiał    blacha  

• Grubość blachy   1,5 – 2,0 mm 

• Kolor    RAL 7021 

 

2.3. Ekpozytor na ulotki i czasopisma.  

Ekpozytor na ulotki i czasopisma jako element wyposażenia. 

Dane techniczne: 

• Wymiary    wg inwestora 

• Materiał    metalowe 
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• Montaż    w zabudowie   

 

2.4. Badanie w miejscu dostawy. 

Każda partia mebli z wyposażeniem przed jej montażem musi uzyskać akceptację 

inwestora i inspektora nadzoru. Wszystkie elementy wyposażenia korytarzy 

ogólnodostępnych muszą nosić cechy i spełniać wymagania trudno zapalności. 

Każdy element dostarczony do pracowni podlega odbiorowi pod względem: 

• jakości dostarczonych mebli i wyposażenia 

• zgodności z atestami wytwórcy 

• jakości wykonania z uwzględnieniem montażu 

Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem 

zamówionych mebli i wyposażenia ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia musi 

posiadać zgodność z Polskimi Normami lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

dopuszczenia wyrobu do obrotów towarów, odpowiadać wymogom przeciwpożarowym, 

spełniać warunki BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiedniego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  

 

4. TRANSPORT. 

Transport wyposażenia zasadniczego należy zamówić u dostawcy wyposażenia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Roboty powinny być 

wykonywane w odpowiedniej kolejności. 

 

5.2. Wykonanie robót. 

Niezbędnym jest po zakończeniu robót wykończeniowych w pomieszczeniach 

kuchennych dokonanie inwentaryzacji pomieszczeń i przy ewentualnych odchyłkach od 

wymiarów projektowych przeanalizowanie czy nie wpłyną one na wymiary wyposażenia 

technologicznego. Przed montażem mebli należy uwzględnić dostosowanie wymiarów mebli 

do rzeczywistej powierzchni wykonanych pomieszczeń.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

 

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową jest 1 szt. Oraz 1 kpl. (sztuka oraz komplet) zakupionego 

wyposażenia. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej                 

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                              

w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe 

nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Wymagania Ogólne. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót 

• Dziennik budowy 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową                    

i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz 

zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5. Specyfikacji Technicznej. Odbiór częściowy 

dotyczy robót zanikających. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące materiały : 

• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

• Protokóły wszystkich odbiorów częściowych 

• Protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie z pkt. 5. SST. 

• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• Zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami                       

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek 

• Aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany                       

i uzupełnienia 

• Protokóły z przeprowadzonych prób i badań 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania Ogólne”. Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa pomiędzy 

Inwestorem a Wykonawcą.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 

 

 


