
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, składa się z części ogólnej zwanej Ogólną
Specyfikacją  Techniczną (ST) i części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST). 
GOR S.C.   
Zakres robót przewidzianych do wykonania, został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, które naleŜy stosować łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną.   
Roboty przewidziane do wykonania ujęto w  Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  
         
CZ. OGÓLNA    
1.1. Nazwa zamówienia 

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w holu–sali owalnej oraz wymiana drzwi 
zewnętrznych – szt. 6 na obiekcie pałacu w Gliśnie – Glisno 123, 69-210 Lubniewice, 
działka nr 464 

        
1.2. Przedmiot przedsięwzięcia 
       Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót : 
        -  wymiana posadzki z parkietu  
        -  roboty malarskie  
        -  wymiana okien i drzwi 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
         Zakres robót do wykonania w ramach niniejszego zadania składa się z: 
        a) robót demontaŜowych obejmujących rozbiórkę posadzki z parkietu 
        b) robót wykończeniowych obejmujących ułoŜenie parkietu, cyklinowanie i lakierowanie  
            parkietu, 
        c) robot malarskich obejmujących przygotowanie podłoŜa i wykonanie powłok  
            malarskich  
        d) demontaŜ drobnych elementów i skucie starych tynków oraz wykonanie  
             robót tynkarskich  
         f) demontaŜ starych okien i drzwi oraz montaŜ nowych okien i drzwi w konstrukcji drewnianej  

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
      W ramach zadania nie przewiduje się wykonywania robót tymczasowych ani teŜ prac  
      towarzyszących. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową, jakość    
       wykonania robót oraz ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Teren budowy 
      Zamawiający, w terminie i  w sposób określony w dokumentach umowy: 

• przekaŜe Wykonawcy teren budowy  
• Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru,  

tablice. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
          Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie trwania  
           realizacji robót aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
          Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia   
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          zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,   
          dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i  
          innych. 
          Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe    
          jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3. Dokumentacja.   
          Zgodnie z umową,  przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,  
          wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i aprobat technicznych na  
          zastosowane materiały. 
 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją i SST 
          Przedmiar robót, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  
          Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w  
          choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w  
          całej dokumentacji. 
          W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  
          kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. 
          Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  
          kontraktowych,  a  o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora  
          nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
          W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości    
          liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
          Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materiały mają być  zgodne z przedmiarem  
          robót i SST. 
          Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości  
          docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  
          tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
          zgodność z określonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
          dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
 wymogami zamawiającego zwartymi w SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość  
 elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
 rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy . 
 

1.5.5. 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: 
          -  utrzymywać teren budowy w stanie nie zagraŜającym uŜytkownikom, 
          - 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: 
          - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
          - środki ostroŜności i zabezpieczenia przed : 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
� moŜliwością powstania poŜaru 
 



1.5.6.Ochrona przeciwpoŜarowa 
         Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca  
         będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi  
         przepisami, na terenie pałacu w obrębie prowadzonych robót 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. 
         O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  
         powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi  
         współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
         Wykonawca będzie  odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania  
         uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w  
         dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów 
          Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy   
          transporcie, materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  
          od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.  Wykonawca będzie  
          odpowiadał za naprawę wszelkich szkód wyrządzonych przez pojazdy i ładunki  
          powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe. 
 
1.5.9. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 
          budowlanych 

    - przy wykonywaniu robót budowlanych moŜe być zatrudniony tylko pracownik, który: 
    - posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
    - uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
    - przy robotach na wysokości ( powyŜej 2m ) stanowiska pracy oraz przejścia naleŜy  
      zabezpieczyć barierką składającą się z : 

o deski krawęŜnikowej wys. 15cm 
o poręczy ochronnej wys.1,1m 
o pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do 

przewidzianego obciąŜenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą ich 
połoŜenia. 

o za utrzymywanie w odpowiednim stanie urządzeń technicznych oraz przestrzeganie i 
stosowanie przepisów BHP podczas prowadzenia robót całkowitą odpowiedzialność 
ponosi wykonawca 

 
1.5.10. 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. 
 
1.5.11. Obmiary robót  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 



obmiar na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Długości i odległości pomiędzy określonymi 
punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo ( w rzucie ) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli 
szczegółowe specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3 , jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo , będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia te winny być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
trwania robót. 
Obmiar gotowych robót, będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności  na rzecz wykonawcy, lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
Obmiary będą takŜe dokonywane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a takŜe 
w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu, przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem . 
 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej , które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót . Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod  i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub świadectwa badań laboratoryjnych do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza, 
Ŝe wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób dla kaŜdej dostawy, 
Ŝeby udowodnić Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 

2.3. 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 nie przyjęciem i niezapłaceniem .  
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość, właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 



 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniamy bez zgody Inspektora 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 ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Przedmiarze, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Umową. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
JeŜeli przedmiar lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska niego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Zasady wykonywania Robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu 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 Umowie, Przedmiarze i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 



 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zapewnienia jakości w trakcie wykonywania robót                    
i wykorzystanie w pełni swych moŜliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych 
gwarantujących wykonanie robót zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do zapewnienia jakości robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umoŜliwienia jemu kontroli, zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą , Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

 technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
 właściwych   przepisów i dokumentów technicznych, 

      2. 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 
            Specyfikacji  Technicznej. 

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

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w  razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru. 

         Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 



7. DOKUMENTACJA BUDOWY  
7.1. KsiąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i 
zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w 
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
 

7.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 7.1, dokumenty budowy zawierają teŜ: 
• protokoły przekazania placu budowy 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne 
• instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 
• protokoły odbioru robót 
• opinie ekspertów i konsultantów 
• korespondencja dotycząca budowy 
 

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu inspektora nadzoru oraz upowaŜnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 

8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zaleŜności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
•   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
•   odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 
•   odbiorowi pogwarancyjnemu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót, zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny ( końcowy ) polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez 
wykonawcę pisemnie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 

      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. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmii. 



Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. 
opisano przy odbiorze ostatecznym. 
 

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego ( końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów jeśli były wymagane 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

jeśli były wymagane 
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
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 ( końcowego). 
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. 
 

8.3. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych . 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 
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. 
 

8.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
ruchu 

• opłaty/ dzierŜawy terenu 
• przygotowanie terenu 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni ramp, chodników barier, oznakowań 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczenie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych 

barier i świateł 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego 



Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t. j. Dz..U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,  
     poz.163 z późniejszmi zmianami). 
5. Polskie Normy i przepisy branŜowe - zgodnie z projektami branŜowymi oraz wytycznymi 
    wytwórców materiałów, urządzeń i wyposaŜenia. 
 
 NORMY BRANśOWE 
 PN-92/Z-04226.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości poszczególnych 
 substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń.   
 Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielających się z materiałów i wyrobów  stosowanych 
w budownictwie, zawierających bitumy i ich pochodne chlorowane metodą chromatografii gazowej 
z uŜyciem kolumn kapilarnych 
PN-ISO 6240:1998 Właściwości uŜytkowe w budownictwie. Zawartość i układ norm 
PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości uŜytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowywania i 
czynniki, które powinny być uwzględniane 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady uŜytkowania 
konserwacji i napraw 
PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w budownictwie. 
Postanowienia ogólne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2 
PN-92/Z-04226.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości poszczególnych 
substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń. Oznaczanie par 
substancji trudno lotnych, wydzielających się z materiałów i wyrobów stosowanych w 
budownictwie, zawierających bitumy i ich pochodne chlorowane metodą chromatografii gazowej z 
uŜyciem kolumn kapilarnych 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, w zakresie 
następujących tomów: 
Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 
Warszawa, ul. Filtrowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE   TECHNICZNE  SST 
KOD wg CPV:  
Roboty budowlane w zakresie budynków      – 45.21.00.00- 2 
Roboty remontowe i renowacyjne                   – 45.45.30.00 -7 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z demontaŜem posadzki z parkietu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z demontaŜem posadzki z 
parkietu, wykonywanych zgodnie z przedmiarem.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z przedmiarem, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania Wykonawca 
uzgodni z zamawiającym oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiórkowych we własnym 
zakresie zapewnia miejsce wywozu materiałów z rozbiórki.  
 
2. Materiały 
Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w   Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
 Do wykonania robót rozbiórkowych, proponuje się uŜyć następującego sprzętu: 
  -  łom 
  - młoty ręczne 
  - przecinak 
  -  obcęgi 
  -  śrubokręty 
  - piła kątówka 
 
4. Transport 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. Do transportu 
proponuje się uŜyć takich środków transportu jak: 
   -  samochód skrzyniowy 
  -  przyczepa skrzyniowa 
 
 
 
 



5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w   w  
Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w przedmiarze, ponadto : 
roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić ręcznie, przy uŜyciu narzędzi wymienionych w pkt. 3. 
roboty naleŜy 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 znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów 
urządzenia i budowle naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 
 
5.2. Przed przystąpieniem do demontaŜu posadzki z parkietu, naleŜy ustalić, czy uzyskany materiał 
rozbiórkowy będzie nadawał się do dalszego wykorzystania. 
Zdemontowane elementy naleŜy posegregować, usunąć na bok i wywieźć na wysypisko. 
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
 
7.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w   Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
Jednostką obmiaru jest: m2 

 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontaŜu elementów przeznaczonych do rozbiórki. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
       Specyfikacji technicznej. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z przedmiarem i oceną jakości robót. 
Cena robót obejmuje roboty ujęte w przedmiarze i ewentualnie dodatkowe. 
 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy 
PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub 
wypustami 
PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione 
PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz 
                                         posadzki deszczułkowe 
PN-EN 13489/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzkowe wielowarstwowe 
PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze sobą elementów 
                                        drewna liściastego 
 
10.2. Inne dokumenty 
Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania materiały stosowane na budowie 
10.3. Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli  
         jakości robót, podano w w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST   
KOD  wg CPV: 
Kładzenie parkietu        -  45.43.21.13-9 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z ułoŜeniem posadzek drewnianych – parkietu  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ułoŜeniem  parkietu.  
Zakres robót: 
 - ułoŜenie nowych klepek 
 - szlifowanie zgrubne 
 - szpachlowanie 
 - szlifowanie oraz polerowanie 
 - lakierowanie 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w   Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z przedmiarem, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji InŜyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
Materiały: 
- parkiet dębowy, 
- klej do parkietu, 
- listwy przypodłogowe z drewna dębowego 
- lakier podkładowy,  
- lakier nawierzchniowy 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  
i protokółami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
Elementy do wykonania podłóg winny być zabezpieczone i odpowiednio składowane. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umoŜliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. 



 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
 Do wykonania prac, proponuje się uŜyć następującego sprzętu: 
szlifierki do duŜych powierzchni ( o wymiarach bębna 250 x750 mm) 
− szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, naroŜników i miejsc pod  
       kaloryferami 
-     szlifierko- polerkę 
-     drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót.  
 
4. TRANSPORT. 
Transport, zgodnie z warunkami w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się uŜyć 
takich środków transportu jak: 
 - samochód skrzyniowy 
 - samochód samowyładowczy 
 - samochód dostawczy 
PrzewoŜone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem  
 w czasie ruchu pojazdu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z układaniem  parkietów. 
 
5.2. PodłoŜe 
 Po wykonaniu niezbędnych napraw podłoŜa naleŜy przystąpić do układania parkietu. 
 
5.3. Roboty montaŜowe 
Technologia układania parkietu musi gwarantować utrzymanie wysokiej jakości wykonania robót 
oraz dotrzymania wymogów sztuki budowlanej i wszystkich zaleceń Inspektora nadzoru.  
Po ułoŜeniu parkietu naleŜy parkiet wyszlifować i pomalować. 
 
5.4. Malowanie. 
Po ułoŜeniu parkietu naleŜy przystąpić do cyklinowania. Na tak przygotowana podłogę nałoŜyć olej 
do parkietu, ekologiczny, bezwonny, wg instrukcji producenta. 
Ponownie zmatowić powierzchnię szlifierką i nałoŜyć drugą warstwę oleju do parkietu.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania materiałów. 
UŜyte materiały do układania i renowacji parkietu muszą być zgodne z dokumentacją przetargową. 
 
6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową. 
 -  sprawdzenie, czy zostały przedłoŜone wszystkie dokumenty 
 - sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 
 -  sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały uzgodnione z 
Zamawiającym i inspektorem nadzoru. 
 
6.3. Badanie wykonania podłoŜa i podłogi. 



 
6.3.1. Sprawdzenie metod wykonania robót – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne , oraz  
 sprawdzenie uŜytkowanego sprzętu. 
 
S 

6.3.2. Badanie prawidłowości wykonania podłoŜa – przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne dla stwierdzenia, czy podłoŜe odpowiada wymaganiom.  
 
6.3.3. Badanie wykonania ułoŜenia parkietu, szlifowania i malowania zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Badanie materiałów i elementów o naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny  
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z wymogami zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w   Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie podłoŜa pod ułoŜenie parkietu 
• układanie podłogi 
 

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 

• max 1mm na 1mb i nie więcej niŜ 4 mm - w pomieszczeniu 
 

8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : 
• ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
• niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 
technicznej. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z ofertą i oceną jakości robót. 
Cena robót obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- wykonanie podłoŜa 
- ułoŜenie parkietu 
- szlifowanie 
- malowanie 



- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub 
wypustami 
PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione 
PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz 
posadzki deszczułkowe 
PN-EN 13488/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzki mozaikowej 
PN-EN 13489/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzkowe wielowarstwowe 
PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze sobą elementów 
Drewna liściastego 
10.2. Inne dokumenty 
Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania materiały stosowane na budowie. 
AS-GOR S.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST  
KOD  wg CPV: 45.44.21.00-8  ROBOTY MALARSKIE  
 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
       Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
       robót   budowlanych.  
       Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
       odbiorze robót w zakresie rzeczowym ujętym w przedmiarze jako załączniku do  
       kosztorysu   inwestorskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

  Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je   
  stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w   Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
   Zakres robót objętych w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
   a/ zakres rzeczowy robót wymienionych w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
   b/ zakres ilościowy ujęty w przedmiarze jako załączniku do kosztorysu  
       inwestorskiego, 

1.4.Okreslenia podstawowe. 
  Powłoka malarska - warstwa ochronno–dekoracyjno-izolacyjna chroniącą obiekt i  
  jego elementy przed wpływem warunków wewnętrznych oraz stanowi warstwę  
  wykończeniowo-dekoracyjna. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i  
       wykonywanych robót   oraz za ich zgodność  ze  Specyfikacją oraz zaleceniami  
       Inspektora   Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
    2.1. Farby budowlane gotowe 
    2.1.1. Farba emulsyjna rodzaju I. 
              − lepkość (+23°C) KU: 100-110 
              − gęstość: maks. 1,5 g/cm 
              − zawartość substancji lotnych: maks. 50% 
              − czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza  
                 55±5%: maks. 2 godz. 
              − odporność powłoki na zmywanie i szorowanie 
              − sufity w kolorze białym 
              − ściany w kolorze jasnym pastelowym 
   2.1.2. Farby olejne i ftalowe 
             Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
              – wydajność – 6–8 m2/dm3 
              – czas schnięcia – 12 h 
                 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg  
                 PN-C-81901/2002 
              – wydajność – 6–10 m2/dm3 
  2.2. Środki  gruntujące 
  2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
        – powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile  
           świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 



        – na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjna  
            rozcieńczoną   woda w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej  
            przewiduje się wykonanie    powłoki  malarskiej. 
 2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy  
           zagruntować rozcieńczonym    pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
           Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawów  
           malarskich    posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do  
           stosowania w   budownictwie.  Na zastosowane zestawy malarskie musi być  
           akceptacja Inspektora   Nadzoru. 
 
3. SPRZET 
    Specjalistyczny sprzęt malarski. 
 
4. TRANSPORT 
     Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny  
     odbywać się   tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
    5.1.Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 
         - Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót  
           tynkarskich i niŜej podanych robót malarskich. 
         - Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
         - W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma moŜliwości  
           zainstalowania    rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów  
           opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed  
           upadkiem pasem bezpieczeństwa  przymocowanym do konstrukcji. 
         - Przy robotach przygotowawczych wymagających UŜycia materiałów alkalicznych  
           (wapno,  soda kaustyczna, pasta do rugowania powłok itp.) naleŜy  stosować  
           środki ochrony   osobistej: 
           a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub  
               poparzeniem 
           b/ zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem  
               ochronnym   oraz wykonywać prace w rękawicach 
           c/ uŜywać specjalnej odzieŜy ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 
 
   5.2.Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 
         Przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnie  
         przeznaczona do malowania naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i  
         szlifowanie  jeŜeli jest wymagana duŜa gładkość powierzchni. Malowanie  
         konstrukcji stalowych moŜna   wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu  
         wszystkich elementów konstrukcyjnych  i osadzeniu innych przedmiotów w  
         ścianach. Podkłady pod powłokę malarska powinny być  dostosowane do: 
            a/ rodzaju podłoŜa 
            b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 
            c/ miejsca i warunków malowania 
        Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ  +5°C 
        ( z  zastrzeŜeniem, aby w ciągu  doby nie następował spadek temperatury poniŜej  
         0°C) i nie   wyŜszej niŜ +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich naleŜy  
         sprawdzić zalecenia   technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na   
        zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 
 
 



   5.3.Przygotowanie róŜnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania 
         - Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych  
            powinny być: 
            a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i  
                chropowatość  betonu usunięte przez  skucie, a następnie przeszlifowanie 
            b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy  
               stalowe  wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte,  
               powinny być  zabezpieczone przed rdza farba antykorozyjna 
            c/ większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz  
                inne   niepotrzebne otwory naleŜy wypełnić zaprawa cementowa co najmniej z  
               14-dniowym   wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej  
               szorstkość w naprawianych   miejscach odpowiadała równości szorstkości  
                otaczającej powierzchni 
           d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień  naleŜy usunąć przez  
               zeskrobanie,  odkurzanie i zmycie woda z dodatkiem detergentów i następnie  
               spłukanie czysta woda 
        - PodłoŜa tynkowe powinny: 
         a/ pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków  
             zwykłych lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio  
             przygotowane 
         b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane  
            przez  wypełnienie zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podłoŜy gipsowych –  
            zaprawa   gipsowa, dla pozostałych podłoŜy – zaprawa cementowa lub  
            cementowo-wapienna, 
        c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze,  
            tłuszcze itp.)chemicznych (wykwity składników podłoŜa  lub zaprawy, rdza od  
           zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku 
         d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane  
             zaleŜnie od  zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 
      - Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt  
         pilśniowych  twardych i desek, ościeŜnic powinny być przygotowane w sposób  
          następujący: 
         a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków Ŝywicy 
         b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne  
            zaszpachlowanie szpachlówka klejowo-olejowa lub inna odpowiadającej normie 
            państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne 
         c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku 
         d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez  
           producenta  farb nawierzchniowych 
     - PodłoŜa stalowe i Ŝeliwne powinny być przygotowane następująco: 
        a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  
           (do  czystej lśniącej powierzchni) 
        b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte 
 
5.4.Wykonywanie robót malarskich: 
5.4.1.Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłogę, bez  
         prześwitów, plam   i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy  
         potarciu miękką tkanina   bawełniana lub wełniana. Przy malowaniu uproszczonym 
         dopuszcza się ślady pędzla. 
5.4.2.Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug,  plam ,  prześwitów,  
         śladów   pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki  
         odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłogę. Powłoki nie powinny się  



         ścierać przy potarciu  tkanina. Barwa powłoki powinna być jednolita bez  
         widocznych poprawek' lub połączeń o  innym odcieniu i natęŜeniu. Nie  dopuszcza 
        się widocznych plam lub zagłębień w miejscach    wbicia gwoździ, natomiast  
         dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach  naprawy tynku po  
         hakach rusztowań, z tym, Ŝe największy ich wymiar nie powinien  przekraczać  
         20 cm2. Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zaleŜności  od producenta  
        naleŜy  ściśle przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, 
        opracowanych przez producenta. 
5.4.3.Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę  
         jednolitą   zgodna ze wzorcem, bez slajdów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń,  
        marszczeń, pęcherzy,  plam i zmiany. Dopuszcza się chropowatość powłoki  
        odpowiadającej rodzajowi faktury  pokrywanego podłoga lub podkładu; powłoka  
        powinna bez prześwitów pokrywać podłogę   lub podkład, które nie powinny być  
        dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się   nieznaczne miejscowe  
        prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki  powinny mieć  
        jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub  półmatowe.  
        W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe 
        zmatowienie oraz róŜnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu  
        olejnym  farbą rdzochronną  naleŜy stosować  farby róŜniące  się miedzy sobą  
        odcieniem lub  intensywnością  barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych  
        powinny wytrzymać   próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z  
        mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.   Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych  
        powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom   podanym dla powłok z farb  
        olejowych, z tym , Ŝe  powinny one mieć połysk lakierniczy  i wytrzymywać  
        dodatkowo próbę badania twardości powłoki 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
    6.1. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania. 
    6.1.1.Terminy wykonywania badań podłoŜy pod malowanie powinny być następujące: 
            -badanie powierzchni tynków naleŜy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich  
             przyjęcia   badanie powierzchni betonów naleŜy przeprowadzić nie wcześniej  
             niŜ po 4 tygodniach   od daty ich wykonania, 
            -badanie wszystkich podłoŜy naleŜy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i  
             wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośredni przed  
             przystąpieniem do robót malarskich 
            -badanie stopnia skarbonizowania podłoŜa  naleŜy wykonać bezpośrednio przed  
              przystąpieniem do  robót malarskich 
            -badanie materiałów naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed ich uŜyciem. 
            -badania podkładów naleŜy przeprowadzić nie wcześniej niŜ po dwóch dniach od  
             daty ich ukończenia. 
  6.1.2.Badania techniczne naleŜy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie  
           niŜszej niŜ   +5°C  i przy  wilgotności względnej 65%. 
  6.1.3.Badanie podłoŜy powinno obejmować: 
          -sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku naleŜy przeprowadzać przez  
           zeskrobanie  warstwy  tynku o grubości 4 mrn i zwilŜenie zeskrobanego miejsca  
           roztworem  alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie  
           skarbonizowany, gdy zwilŜone   miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwia się  
           bladoróŜowo, natomiast intensywne   zabarwienie róŜowe świadczy o  
           niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 
          -sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni naleŜy wykona przez polanie badanej  
           powierzchni  wodą ; próba daje wynik dodatni, jeŜeli woda spływając nie tworzy  
           smug i nie pozostawia  kropli. 



6.1.4.Badanie materiałów: 
 -sprawdzenie materiałów naleŜy' przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku  
    budowy zaświadczeń  o jakości materiałów wystawionych przez   producentów  
    oraz wyniki kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do uŜycia  
    materiałów z wymogami dokumentacji   technicznej oraz z odpowiednimi normami  
    państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia   do stosowania w budownictwie  
    materiały , których jakość nie jest potwierdzona    odpowiednimi dokumentami,  
    powinny być zbadane przed uŜyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 

6.1.5.Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
        - sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków - przez kilkakrotne  
          potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się  
          ziarenka piasku 
        - sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma  
          kroplami   wody;  gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na  
          zwilŜonym miejscu   powinna wystąpić nie wcześniej niŜ po trzech sekundach 
       - sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości  
         około   0.10 m" 
      Farba podkładowa: podkład jest dostatecznie szczelny, jeŜeli po nałoŜeniu następnej  
      Warstwy  powłokowej nastąpią róŜnice w połysku względnie w odcieniu powłoki przy  
      sprawdzeniu   wyschnięcia naleŜy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości  
      około l cm cięŜarkiem o   masie 5 kg na przeciąg  kilkunastu sekund: powierzchnie  
      naleŜy uznać za wyschnięta, jeŜeli  po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły  
      do powierzchni podkładu. 
 
6.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich 
6.2.1.Badanie powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich  
         wykonania w  następujących  terminach: 
         - powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niŜ po 7  
           dniach  
       - powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych,  
         syntetycznych oraz   lakierów i emalii - nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
         - badania techniczne naleŜy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie  
            niŜszej niŜ  +5°C i przy wilgotności względnej 65%. 
6.2.2.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: 
         - stwierdzeniu równomiernego rozkładu farby, jednolitego natęŜenia  barwy i  
           zgodności z   wzorcem producenta, 
         - braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
           wypełniaczy,  
         - braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych  
           okiem   nieuzbrojonym  śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana  
           powierzchnie  malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
6.2.3.Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu, w  
          świetle  rozproszonym  barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwa wzorca,  
          który w przypadku   nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i  
          betony, powinien być  wykonany na takim suchym podłoŜu, o powierzchni  
           moŜliwie zbliŜonej do faktury podłogi 
6.2.4.Sprawdzenie połysku naleŜy wykonać przez oględziny powłoki w świetle  
          rozproszonym.   Rodzaj połysku powinien być określony: 
        - przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. niedający połysku w świetle  
          odbitym, 
        - przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy  
          skorupki  kurzego jaja, 



       - przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk  
          przy   powłokach emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - połysk lakierowy  
         odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej, 
6.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym  
         potarciu jej  powierzchni  miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego  
         koloru (tj. ciemna w  połysku powłok białych i biała w przypadku powłok  
         kolorowych). Powłoka jest odporna na  ścieranie, jeŜeli na szmatce nie występują  
         ślady farby. 
6.2.6.Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych naleŜy wykonać zgodnie  
         z wymaganiami normy państwowej  
6.2.7.Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną –  
         przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna  
         na  zarysowanie, jeŜeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne  
         okiem  nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej naleŜy przeprowadzić zgodnie z  
         ustaleniami   normy państwowej. 
6.2.8.Sprawdzenie odporności na uderzenie naleŜy wykonać zgodnie z norma  
         państwową. 
6.2.9.Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych naleŜy przeprowadzić  
         przyrządami    elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok  
         na innych podłoŜach  naleŜy przeprowadzać zgodnie z normami lub  
          świadectwami. 
6.2.10.Sprawdzenie elastyczności powłok naleŜy wykonać zgodnie z ustaleniami  
           podanymi w  normie państwowej 
6.2.11.Sprawdzenie twardości powłok metoda uproszczona polega na lekkim  
           przesunięciu po  powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego  
           miękkiego piaskowca   szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeŜeli  
           po wykonaniu próby nie    występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym  
           z odległości 0,50 m . Badanie   według metody ścisłej naleŜy wykonać zgodnie z  
           ustaleniami normy 
6.2.12.Sprawdzenie przyczepności powłok moŜe być wykonana róŜnymi metodami  
           zaleŜnie od   rodzaju podłoŜa lub podkładu pokrytego powłoka, a mianowicie: 
          - badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu  
            wyrównawczego  naleŜy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem  
            (noŜem lub skalpelem   chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoŜa, 
         - badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych naleŜy  
           przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć  
           w  odstępach, co l cm. a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich  
           paskiem  tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej  
           emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek naleŜy zerwać; powłoka ma dobrą  
           przyczepność, jeŜeli zerwanie   następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie 
        - badanie przyczepności powłoki malarskiej do Ŝeliwa, stali, aluminium, płyt z 
           drewna struganego lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła naleŜy  
           wykonać wg normy na  stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu 
           maluje się i suszy: na części  powierzchni powłoki ok. 40 mm2 naleŜy wykonać  
           ostrym noŜem trzymanym prostopadle  do pomalowanej powierzchni, i o 10  
           równoległych rys w odstępach, co l-l.5 mm, tak, aby  powłoka była przecięta aŜ do  
           podłoŜa; następnie naleŜy wykonać 10 takich samych nacięć  
           pod katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. 
           Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki  
           powinny  trwale przylegać do podłoŜa i nie odpadać przy przesunięciem palcem  
           lub miękkim  pędzlem (płaskim);badanie to naleŜy przeprowadzić na trzech  
           płytkach kontrolnych;  powłoka ma  dobrą przyczepność, gdy na dwóch z trzech  



          badanych płytek nie odpadnie  więcej niŜ l   kawałek (całkowicie lub częściowo)  
          po przesunięciu palcem po powierzchni   zarysowanej noŜem  
     -  badanie wg metody ścisłej naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy  
         państwowej 
6.2.13.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda polega na zwilŜeniu badanej  
           powierzchni  powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub  
           szmatka. Powłoka jest   odporna na zmywanie woda, jeŜeli na szczotce lub  
           szmatce nie pozostaną ślady farby oraz   gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni  
           powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub   zmiany w barwie lub połysku w  
          stosunku do powierzchni niepoddanej próbie.. Przy  powłokach matowych  
          dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych  dopuszcza się  
          nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni  
          niezmywalnej. 
6.2.14.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem naleŜy wykonać przez  
            kilkakrotne  silne potarcie powłoki mokra namydlona szczotka z twardej  
            szczeciny, (co najmniej 5- krotne), a następnie dokładne spłukanie jej woda za  
            pomocą miękkiego pędzla. Powłoka  jest odporna na zmywanie wodą z mydłem,  
            jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie  zabarwieniu oraz jeŜeli po  
            wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakowa  barwę. Na  
            powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części  
            zmywanej. 
6.2.15.Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody naleŜy  
            wykonywać zgodnie z wymaganiem normy państwowej. 
6.2.16.Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej naleŜy wykonać przez  
         jednokrotne pomalowanie farba podkładowa powierzchni o wielkości około 0,10  
         m2. Po wyschnięciu farby podkładowej naleŜy nanieść powłokę z farby  
         nawierzchniowej.   Szczelność jest wystarczającą, jeŜeli  po 24 godzinach powłoka  
         ma połysk i nie ma plam  matowych. 
6.2.17.Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i  
           wodorozcieńczalnych   farb emulsyjnych silikonowych oraz rozpuszczalnych farb  
           silikonowych naleŜy  przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub  
           świadectwami. 
          Ocena jakości malowania 
          1/JeŜeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty  
              malarskie   naleŜy uznać za prawidłowo wykonane. 
         2/Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy albo w całości odbieranych  
            robót  malarskich lub tylko zakwestionowana ich cześć uznać za nie  
            odpowiadające    wymaganiom. 
            W tym przypadku komisja przeprowadzającą odbiór powinna ustalić czy: 
           - całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz  
              nakazać usuniecie  powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie 
           - poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z  
              wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań 
       3/W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie  
           w sposób następujący: 
          - prześwity spodnich warstw - naleŜy ponownie wykonać wierzchnia powłokę  
            malarska, 
         - ślady pędzla na powierzchni powłoki - naleŜy dokładnie wygładzić powierzchnie 
           drobnym  materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnia powlokę  
           malarska, 
        - plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku  
          mechanicznego  naleŜy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań,  



          dokładnie utrzymując końcówkę  agregatu w tej samej odległości od malowanej  
          powierzchni i pod tym samym kątem   wykonać natrysk farby 
        - matowe plamy na powierzchni powłoki naleŜy zlikwidować przez powtórne  
          naniesienie   powłoki malarskiej 
        - odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie  
          powłoki –  naleŜy oczyścić powierzchnie z nałoŜonej farby, ponownie starannie  
          przygotować  powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę  
          powłoki. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiaru jest l m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni. 
 
8.DBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru. JeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pakt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Cena wykonania l m2 robót malarskich obejmuje: - roboty przygotowawcze zakup i dostawę 
materiałów, 
Cena wykonania l m2 robót malarskich obejmuje:  roboty przygotowawcze zakup i dostawę 
materiałów, wykonanie malowania , testy i pomiary, 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
10.1. Normy: 
PN-85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/C-04401.01 Pigmenty. Ogólne metody badań. Postanowienia ogólne. 
PN-87/C-04403.0I Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Postanowienia 
Ogólne i zakres normy. Metody badań. 
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych. 
Zastąpioną częściowo: PN-ISO 7784-1:2000. 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 
Wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-EN ISO 6272:1999 Farby i lakiery. Badanie za pomocą spadającego cięŜarka. 
PN-EN ISO 1579:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny) 
PN-EN ISO 6860:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń stoŜkowy). 
PN-EN ISO 2815:2000 Farby i lakiery. Próba wciskania wg Buchholza. 
PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN 24624:1994/Azl:2000 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia krycia. 
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. PrzybliŜone metody obliczania zuŜycia i wydajności. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i śeliwa Do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie Instrukcja producenta. 
 
 



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST 
CPV -45.11.11.00-9  ROBOTY ROZBIÓRKOWE OKIEN I DRZWI  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót  rozbiórkowych  podczas wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  jak w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót  objętych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką  
- Wykucie stolarki okiennej drewnianej i drzwiowej 
- Wywózka  gruzu i elementów z rozbiórki  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej.2. 
MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich składowania, podano w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania rozbiórek  związanych z rozbiórką  elementu stolarki moŜe  być wykorzystany sprzęt 
podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
- samochody cięŜarowe , 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów  z rozbiórki  
Materiały  z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem  transportu na odległość  ustaloną 
przez Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót  podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych . 
Roboty rozbiórkowe elementów  stolarki obejmuje  usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3  wskazanych przez Inspektora. Roboty rozbiórkowe   moŜna 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością  Wykonawcy, powinien on przewieść  je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 



Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały , które  zgodnie z SST stają się własnością  Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
6.2. Kontrola jakości robót  rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót  rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
oraz  sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów  przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowi  robót  związanych z wykuciem stolarki jest: 
dla stolarki    m2  
dla rozbiórki elementu  m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót  obejmuje: 
a) dla rozbiórki : 
    rozebranie elementów ,posegregowanie i złoŜenie  we wskazane miejsce, sprzątniecie  
    ze stanowiska 
b) wywiezienie materiałów z rozbiórki , wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja ,  
   składowanie  itp. ) 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego  przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego  przeznaczenia 
4. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   SST  
 
  CPV  45.42.11.00-5    INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  związanych z montaŜem stolarki  okiennej i drzwiowej . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót  zgodnie z ustawą o zamówieniach  publicznych  
 
1.3. Zakres robót  objętych  ST-  
1.3.1. MontaŜ okien i drzwi 
1.3.2. Szczegółowy  zakres i ilości wg przedmiaru  
 
2. MATERIAŁY : 
2.2. Stolarka 
2.2.1.Okna i drzwi   

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – 6 szt, 
wymiana stolarki okiennej – 4 szt., 
wymiana stolarki okiennej okrągłej – naświetla – 6 szt. 

 
Istniejącą stolarkę naleŜy wymienić na nową wykonaną w konstrukcji drewnianej, z drewna 
klejonego (sosna) w technologii jednoramowej, w sposób moŜliwie najbardziej zbliŜony do 
wyglądu drzwi, okien, naświetli oryginalnych, z zachowaniem pierwotnych podziałów, 
proporcji. 
Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem łukowym z zamkiem wpuszczonym do 
duŜych i cięŜkich skrzydeł, klamka zwykła z tarczkami, szklenie skrzydeł szybami 
zespolonymi jednokomorowymi float matowe z uszczelkami do szyb, szyby o grub. 2x4 mm, 
malowanie farba olejna dwukrotnie z gruntowaniem w kolorze białym. 
Okna dwuskrzydłowe z naświetlem łukowym, klamka zwykła, szklenie szybami zespolonymi 
jednokomorowymi float z uszczelkami do szyb, szyby o grub. 2x4 mm, malowanie farba 
olejna dwukrotnie z gruntowaniem w kolorze białym. 
Naświetle okrągłe ze szczeblinami i rozetą, szklenie szybami zespolonymi 
jednokomorowymi float z uszczelkami do szyb, szyby o grub. 2x4 mm, malowanie farba 
olejna dwukrotnie z gruntowaniem w kolorze białym. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE 
stolarka drzwiowa zewnętrzna, stolarka okienna, naświetla: 
rodzaj – rozwierane 
konstrukcja – jednoramowa 
materiał – klejone drewno sosnowe 
oszklenie – podwójne 4/16/4 z szybą zespoloną o U = 1,0 W/m2K, dla drzwi szkło matowe 
szprosy – konstrukcyjne (dzielące szybę) drewniane 
okucia – obwiedniowe z moŜliwością mikrowentylacji 
uszczelki – wciskane, montowane w skrzydle, odporne na działanie farb i lakierów 
akrylowych 
współczynnik przenikania ciepła U dla szyby 1,0 W/m2K 
współczynnik izolacyjności akustycznej Rw dla okna 32-43 dB 
infiltracja powietrza     a 0,5 – 1 



szczelność na wody opadowe: szczelne przy róŜnicy ciśnień 150 Pa (okna nierozszczelnione) 
odporność na obciąŜenie wiatrem 2000 Pa.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeŜy  
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy  sprawdzić dokładność  wykonania ościeŜy , do którego  ma 
przylegać ościeŜnica . W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa  lub zabrudzenia  
powierzchni ościeŜa , ościeŜa naleŜy naprawić i oczyścić . Stolarkę okienną i drzwiową naleŜy  
zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu  . 
5.1.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej  
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe  naleŜy  wstawić stolarkę  na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach . Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale 
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być : 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3mm. 
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 uŜywania do tego celu materiałów wydzielających związki  
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno (drzwi) po zmontowaniu naleŜy dokładnie 
zamknąć . 
5.2.2. Etapy montaŜu  : 
1. Przygotowanie otworu w ścianie. 
2. Zdjęcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności. 
3. Zdjęcie skrzydła z ościeŜnicy . 
4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeŜnicy . 
5. Wstawienie ościeŜnicy w otwór . 
6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeŜnicy za pomocą klinów  (kliny muszą  
    być  usytuowane w naroŜach). 
7. Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna. 
8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeŜnicy  w murze. 
9. Wypełnienie pianką poliuretanową szczelin między murem a ościeŜnicą  w celu uszczelnienia oraz 
    odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeŜnicy pianką) . 
10.. Wykonanie regulacji okuć 
11. Wykonanie tynkowania ościeŜy  
 
 



6. Odbiór  wykonania osadzenia stolarki 
Odbioru wbudowania okien i dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór  osadzenia 
ościeŜnic  powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeŜy . 
 
7 OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne  zasady obmiaru robót  podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Ogólne  zasady odbioru robót  podano w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej. 
10. NORMY: 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót  stolarskich ustalają: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano-montaŜowych, część I. Roboty 
ogólnobudowlane MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2. Instrukcje producenta stolarki drewnianej 
3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3) 
5 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
6 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
7 PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności  akustycznej dla okien 
8 PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
9.PN-91/B-02020 – współczynnik  infiltracji powietrza 
10. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
11. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu połączenia .Wartości . 
 
 


