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 WYMAGANIA OGÓLNE   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wy-

konania i odbioru robót w obiektach budowlanych: 
1. Wymiana wykładziny PCW.  
2. Wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładziny PCW i płytki glazurowe 
3. Układanie posadzek z płytek glazurowych i z wykładziny PCW  
4. Wymiana okienka podawczego 
5. Wymiana wpustów podłogowych 
6. Wymiana sieci kanalizacji deszczowej 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

stosowanej jako dokument przetargowy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania 
ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

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

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.3. wyrobie budowlanym – naleŜy 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 
uŜytkową. 

1.4.4. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.5. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.6. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
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dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.7. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

1.4.8. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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

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

2. MATERIAŁY 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez inwestora. 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5. OBMIAR ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

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.  

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

6.2. Odbiór robót zanikaj ących 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. 

6.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

2. ulegających zakryciu 

3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

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

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
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zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 

 

8.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

 

8.3. Inne dokumenty i instrukcje 

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

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

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
– rozbiórki i osadzenie istniejącej stolarki drzwiowej 
- zerwanie posadzki  
- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 
- wywózka gruzu na wysypisko śmieci 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 
2.1. Dla robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

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. 

5.2.1. Obiekty  

(1)  Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub 
odwieźć na miejsce składowania. 

 (2)  Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano jak wyŜej. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
  – Rozbiórki elementów – [m3] 

8.  Odbiór robót 
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Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera.
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B.02. STOLARKA 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- okno podawcze 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
Wbudować naleŜy stolarkę typu PCW kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  

2.1. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.2. Stolarka okienna PCW o profilach pięciokomorowych – montaŜ wg instrukcji producenta. 

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4.  Transport 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 

5.1.1.  Przed osadzeniem świetlików  naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego 
ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Świetliki dachowe  naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wy-
maganiami producenta. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie świetlików 

5.2.1. Osadzanie świetlików 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać pianką poluretanową, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych jak wyŜej. Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 
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B.03.  POSADZKI 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
- Warstwa wyrównawcza grubości 5 mm, wykonana z zaprawy samopoziomującej z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoŜa, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko  
- Posadzki właściwe. 
- Posadzka z wykładzin rulonowych typu Tarkett Granit lub wykładzina o podobnych parametrach z 

listwami prześcienymi 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Zaprawy klejowe wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.3. Wykładzina PCW 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.6. Zaprawa samopoziomująca – musi posiadać świadectwo ITB oraz atest Państwowego Zakładu 
Higieny 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podłoŜa, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko. 
Wymagania podstawowe. 
Zaprawa klejowa powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 
Zaprawę klejową naleŜy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
Zaprawę samopoziomującą naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
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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 niŜ 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. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki,  

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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S.04. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.  
Zakres robót 

Roboty obejmują wymianę sieci kanalizacji deszczowej: 

Jakość  materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST 

Materiały uŜyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny mieć aprobaty technicznej odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni. 

 

Wymagania techniczne i jakościowe uŜytych materiałów instalacyjnych  

Zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 07-07-1994r art. 1 ust.2 do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne  

- w odniesieniu, do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź  

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą albo aprobatę  

  techniczną 

- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  

  wymagań podstawowych oraz wyrobów w wytwarzanych i stosowanych według  

 tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej. 

Taki wykaz wyrobów został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24.07.1998r. Dz. U. nr 99 poz. 637 

Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie  z ustawą, wykonawca 

zobowiązany jest posiadać prawne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez inwestora.                                           

Zapewnienie jakości 

Zapewnienie  jakości polega na stosowaniu się do specyfikacji technicznej oraz projektowej 

wykonania i odbioru robót. 

Materiały i urządzenia zastosowane w kanalizacji deszczowej  powinny odpowiadać wymogom 

zawartym w branŜowych i zakładowych normach.                                                   

Sprzęt i transport 

Sprzęt 

UŜywać sprzętu dopuszczonego przez kierownika robót i zalecanego przez producenta rur                                                    

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. Sposób układania rur określi dostawca lub producent. 

Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 

Niedopuszczalne jest rzucanie  elementów rurociągów  podczas załadunku i wyładunku ze względu na 

moŜliwość uszkodzenia, odkształcenia. 
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Wykonanie robót. 

Rury  do kanalizacji zewnętrznej ułoŜone w wykopie na podsy pce z piasku gr. 10 -20cm i obsypane 

taką samą warstwą piasku ponad wierzch rur. Zasypkę wykonać gruntem nawiezionym – piaskiem. 

Obowiązuje wymiana 

      gruntu ( istn. grunt jest marglisty). 

      Rury drenaŜowe, aŜurowe owinięte folą, podsypka, obsypka i nadsypka  grubym piaskiem 

      inimum 20 cm. 

      Kontrola jakości robót.  

Kontrola związana jest z wykonaniem rurociągów powinna być wykonana w czasie wszystkich faz 

robót. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostanie spełnione, naleŜy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne . 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacją 

projektową i uŜytych materiałów, sposobu prowadzenia przewodów i kompensacji, szczelności 

rurociągów. 

Badanie szczelności przewodów i armatury naleŜy przeprowadzić za pomocą próby wodnej, wyniki 

prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uŜytkownika. 

 

Odbiór robót 

Zasady ogólne  

Wyszczególnia się następujące etapy odbiorów, dokonywanych przez inwestora i wykonawcę: 

-  odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

- odbiory częściowe 

- odbiory końcowe 

- odbiory ostateczne                                               

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegająca  zakryciu.                                                 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  będzie dokonywany  w czasie umoŜli- wiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postę- pu robót. Odbioru robót 

dokonuje upowaŜniony zespół przez inwestora.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika buido- wy i 

jednocześnie powiadamia inwestora. Odbiór będzie prowadzony  bezzwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakość i ilość robót ulegających  zakryciu  ocenia 

inwestor  na podstawie dokumentów  zawierających                                                       

komplet wyników badań  z  przeprowadzonych  pomiarów w konfrontacji z dokumentacją projektową 

i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

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

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

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie 

inwestora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym.  

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawcę w ich obecności. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 

badań i  pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

niniejszą specyfikacją ./ W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbioru zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiera od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umownych. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru końcowego wykonawca  jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 

  uwagi i zalecenia inwestora a zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających lub  

  ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

 


