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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
STO. 00 - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

Nazwy i kody wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV)  
 
45111300-1, 45111220-6  Roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu 
45421131-1 Instalowanie drzwi;  
45421147-6 Instalowanie krat; 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg; 
45421141-4 Instalowanie przegród; 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
45442100-8 Roboty malarskie 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna St-00.00 –Wymagania 

ogólne odnoszą się do poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Przebudowa pomieszcze ń w budynku 
biurowym Prokuratury przy ulicy Krasi ńskiego 65 w Warszawie”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą: 

Prace remontowo — budowlane  
- prace zabezpieczające (zabezpieczenie okien i podłóg folią) 
- demontaż drzwi 
- rozbiórka ścianek działowych z płyt g-k 
- częściowa rozbiórka stopni schodowych 
- wymiana wykładziny dywanowej 
- posadzka z gresu; 
- płytki na ścianach w WC dla zatrzymanych; 
- demontaż części płyt sufitu podwieszanego  
- wykonanie ścian i ścianek z cegły 
- wykonanie ścianek z płyt g-k 
- uzupełnienie sufitów podwieszonych 
- roboty tynkarskie i malarskie 
- prace porządkowe (odkurzenie pomieszczeń, usunięcie folii) 

1.4. Okreslenia podstawowe. 
Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służacy 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą . 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kosztorys ofertowy  - wyceniony kompletny kosztorys opracowany na podstawie przedmiaru robót. 
Ksiega obmiarów  - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Polecenia Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość 
wykonania oraz za ich zgodność z projektem,  ST, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych” i poleceniami inspektora nadzoru.  
1.5.1 Przekazanie placu budowy . 
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz Dokumentacje Projektowa i ST. 
 
1.6 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.  
1.6.1 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych polegających 
przebudowie pomieszczeń według projektu i przedmiaru robót 
1.6.2 Utrzymanie terenu budowy. 
1) Wykonawca powinien utrzymywać teren prac do czasu końcowego odbioru robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 
 
1.7 Zasady kontroli i odbioru robót. 
1.7.1 Inspektor nadzoru. 
1) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną 
kwestią  włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania specyfikacji, a 
także normy i wytyczne państwowe. 
2) Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę, włączając przygotowanie materiałów. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie 
te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie i specyfikacji. 
 
1.7.2. Dokumentacja projektowa 
Przetargowa dokumentacja będzie zawierać: 
- Kosztorys ofertowy 
- Przedmiar robót 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować następującą dokumentacje: 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)-w przypadku występowania okoliczności 
wymagających wykonania powyższego planu 
- Harmonogram robót uzgodniony z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru 
1.7.3.Zgodno ść robót z ST 
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
ewentualne roboty rozbiórkowe wykonane zostaną na koszt wykonawcy. 
1.8. Zabezpieczenie Terenu Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji robót, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
1.9. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek stosowania w czasie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie wykonywania robót wykonawca będzie: 
a) utrzymywać porządek na terenie prowadzonych robót 
b) zachowywać ostrożność w celu wykluczenia możliwości powstania pożaru, 
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stosując się do zaleceń „Instrukcji zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych”. 
1.10. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach. 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
1.12. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
terenie i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Dostawa materiałów 
Przy dostawie materiałów można stosować wyłącznie materiały oznakowane znakiem budowlanym, 
co oznacza że: 
-producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej dokonał oceny zgodności i wydał na swoja wyłączna odpowiedzialność, 
krajowa deklaracje zgodności z Polską normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną. 
- wyrób został uznany za "regionalny wyrób budowlany" 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie przebadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania konkretnego materiału. Wybrany 
rodzaj materiału musi posiadać parametry i cechy nie gorsze od materiału podstawowego i powinien 
być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
3.SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy.  
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST  oraz 
poleceniami inspektora nadzoru.  
Roboty nale ży wykona ć zgodnie z dokumentacj ą stanowi ącą opis przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowi ązujące przepisy i normy wykonania i 
odbioru robót, jak równie ż wytyczne projektantów opisane w dokumentacji proje ktowej. 
 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót. 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów.  
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.  
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które są: 
1) oznakowane CE, albo: 
2) oznakowane znakiem budowlanym 
3) wyrób budowlany oznakowany znakiem CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności 
wykazała zgodności tego wyrobu z norma zharmonizowana lub europejska aprobata techniczna, bądź 
krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi. 
Wyrób oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że 
- producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoja wyłączna 
odpowiedzialność, krajowa deklaracje zgodności z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna, 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.3. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, 
nazwiska orz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Dane osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. 
- Datę przekazania wykonawcy terenu budowy. 
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót. 
- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 
- Uwagi i polecenia inspektora nadzoru. 
- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
- Dane dotyczące jakości materiałów. 
- Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
6.7.2. Dokumenty dotycz ące jako ści (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z PN i aprobatami 
technicznymi).  
Dokumenty te powinny być udostępniane na każde życzenie inspektora nadzoru. 
6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się  następujące dokumenty: 
- zgłoszenie robót remontowych 
- Protokół przekazania terenu robót 
- Protokoły częściowego odbioru robót 
- Protokół końcowy 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi. 



 6

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, 
przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku stwierdzenia niewykonania 
zaleconych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego.  
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Specyfikacje techniczne 
- Dziennik budowy 
- Atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. 
-  
8.PODSTAWA PŁATNO SCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, badania i wymagania. 
. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 
147, póz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz 
2086). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 
1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 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, póz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 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, póz. 
1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 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, póz. 204!). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, H, III, fV, 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 1NSTAL, Warszawa, 2001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

SST -1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT 
PRZYGOTOWAWCZYCH I ROZBIÓRKOWYCH 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
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 umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót: 
- Zabezpieczenie podłóg i okien folią 
- Rozebranie ścianek działowych. 
- Częściowe rozebranie sufitów podwieszonych 
- Skucie stopni schodowych 
- Rozebranie wykładzin podłogowych 
- Demontaż drzwi wewnętrznych 
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki. 
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 Inspektora Nadzoru. 
W związku z tym, że rozbiórce podlegają tylko części danych elementów np. wykładzin podłogowych, 
sufitów prace należy wykonywać po uprzednim dokładnym zabezpieczeniu pozostałych wykładzin 
dywanowych.  Należy zwrócić szczególną uwagę na równe przycięcie wykładziny. 
2. Sprzęt 
2.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
3. Transport 
Wywóz materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
4.Wykonanie robót 
4.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z materiałów z rozbiórki, 
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i 
sposobem wykonywania prac, 
- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p., 
- W żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy ogólnie obowiązujące, 
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do 
pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
5. Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 4 
6. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
7. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8. Podstawa płatno ści 
Rozliczenie robót będzie dokonywane w systemie ryczałtowym. 
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi Wykonawca. 
9. Przepisy zwi ązane 
9.1. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity teks D.U. z 2002 r. ) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (D.U. Nr 122) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (D.U. Nr 62, z późniejszymi zmianami) 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Z późniejszymi zmianami) 
PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401) 
PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
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SST-2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STOLARKA DRZWIOWA, ŚLUSARKA 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i ślusarki 
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 umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
 - montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej,  
- montaż okna podawczego i weneckiego  
- montaż krat wewnętrznych. 
- montaż drzwi aluminiowych szklonych 
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 Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Drzwi wewnętrzne wg dokumentacji i przedmiaru robót w okleinie drewnopodobnej z zamkami, 
kompletne, ościeżnice obejmujące (analogicznie do istniejących). 
Okno weneckie - okno fix szyba lub folia typu "lustro weneckie", 
Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Kraty celach dla zatrzymanych i w pokoju przesłuchań bezpieczne, okienne i dzielące pomieszczenia 
z profili stalowych kwadratowych 10x10 mm w ramie stalowej, wypełnione siatką z drutu o oczkach do 
30*30 mm. Osadzone w licu ściany. Kraty okienne zamykane na bezpieczne kłódki, przegrody stalowe 
z drzwiami (wykonane jak krata) wyposażone w zasuwę zamykaną od zewnątrz. 
W istniejących oknach w pokojach przesłuchań i zatrzymań naklejona folia matowa (nieprzezierna 
mleczna). 
Drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym, 1,5 skrzydłowe, z tym, że 1 skrzydło 
musi mieć światło przejścia min. 90 cm. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
stojaków. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica lub krata..  
W przypadku występujących wad w wykonaniu oścież, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . 



 11

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym  
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
6. Kontrola jako ści 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
· sprawdzenie zgodności wymiarów, 
· 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:– m2 wbudowanej stolarki, kraty w świetle ościeży. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. 
9. Podstawa płatno ści 
Rozliczenie robót będzie dokonywane w systemie ryczałtowym, obejmującym: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. Przepisy zwi ązane 
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-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 
10.1. Normy 
BN-65/8841-11 Roboty śslusarskie budowlane 
PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podział 
BN-79/7150-01. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania zmiany BI 4/92 poz.1 PN-88/B-10085 zmiana 1 
PN-88/B-10085/Az3:2001 BN-79/7150-02. Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan. 
BN-82/7150-04. Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokatnosci. 
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki ło_yskowe, 
podkładki i nakrętki kołpakowe. 
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badania sztywnosci skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość  ogólna i miejscowa. Metody pomiaru 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metody badan 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium. 
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i kształtowniki wyciskane. Własnosci 
mechaniczne. 
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i kształtowniki wyciskane. Tolerancje 
wymiarów i kształtu kształtowników. 
PN-90/B-03200 Obliczanie konstrukcji stalowych 
PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki 
PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, pretów, walcówki 
i kształtowników ogólnego przeznaczenia 
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PN-EN 10028-7 Wyroby płaskie ze stali na urzadzenia cisnieniowe. Czesc 7: stale odporne na korozje 
PN-EN 10095 Stale i stopy niklu żaroodporne 
PN-EN 10272 Prety ze stali odpornych na korozje na urzadzenia cisnieniowe 
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
10.2. Pozostałe 
Instrukcje montażu stolarki okiennej, drzwiowej, ślusarki aluminiowej. 
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SST -3   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Podłogi  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłogi z wykładzin dywanowych i gresu 
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 umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłóg z wykładzin dywanowych i gresu. 
W ramach robót przewiduje się wykonanie następujących prac: 

1) dostawę fabrycznie nowej wykładziny, 
2) zerwanie starej wykładziny i jej wywiezienie, 
3) przygotowanie podłoża pod nowo układane wykładziny (naprawy posadzki, oczyszczenie 

podłoża, gruntowanie), 
4) ułożenie nowej wykładziny dywanowej w wybranej przez Zamawiającego kolorystyce i 
konfiguracji, 

5) wykonanie i montaż cokołów, 
6) ułożenie posadzki z gresu z cokolikami 

 
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 Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Wykładziny dywanowe obiektowe, poliamidowe, trudnopalne, odporne na zabrudzenia w kolorystyce 
wg istniejących. 
Płytki gresu 30*30 odporne na ścieranie IV grupa ścieralności, odpowiadające wymaganiami 
warunkom określonym w świadectwie ITB 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
stojaków. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
W miejscu wymiany wykładziny i płytek gresu należy podłoże oczyścić, zagruntować, na ułożonej 
warstwie kleju ułożyć wykładzinę lub płytki. 
Należy również uzupełnić listwę cokołową z wklejonym paskiem wykładziny. 
Wszystkie okładziny ceramiczne w postaci płytek ściennych i podłogowych typu GRES po 
wcześniejszym zagruntowaniu podłoża układać na zaprawie klejowej. 
6. Kontrola jako ści 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 
· sprawdzenie zgodności wymiarów, 
· sprawdzenie jakości materiałów z których została podłoga, 
· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest:– m2 podłogi, mb cokołu 
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8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. 
9. Podstawa płatno ści 
Rozliczenie robót będzie dokonywane w systemie ryczałtowym, obejmującym: 
- ułożenie podłogi, 
- ułożenie cokolików, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN - EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
3. PN - EN 1307:2001 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Klasyfikacja dywanowa z okrywą.  
4. PN-B-02854 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po 
posadzkach podłogowych.  
5. PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku.  
6. PN –ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały 
stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych.  
7. PN-62/B-10145 posadzki z płytek kamionkowych terakotowych klinkierowych i lastrykowych – 
wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych -Wymagania ogólne.  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady –  
1990 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

SST -4   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Roboty tynkarskie i malarskie 
 

CPV 45410000-4 
CPV 45442100-8 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
tynków, napraw tynkarskich, tynków, gładzi tynkarskich i wszelkich powłok malarskich. 
1.2. Określenia podstawowe 
_ Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna,  itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
_ Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydujaca o własciwosciach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
_ Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
_ Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie 
dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina rozproszonych w wodzie cząsteczek polimerów i 
kopolimerów. 
_ Farby akrylowe - spoiwem jest żywica akrylowa, farby dobrze kryjace, tworza gładka powłokę. 
Dobrze przepuszczają pare wodna, wiec umożliwiają "oddychanie" ścian. Pomalowana nimi 
powierzchnie można wielokrotnie zmywać. 
_ Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kaukczuk, tworzą gładka powłokę, przepuszczalną dla pary 
wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych - pomalowana nimi ściana nie 
płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót malarskich i 
powłok malarskich, a w szczególności: 
_ naprawy i wykonania tynków i gładzi 
_ malowanie tynków wewnętrznych 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Czesc 
ogólna”. 
2.2. Tynki i masy tynkarskie 
−tynk cementowy do wykonania tynków 
−masa tynkarska lub masa szpachlowa do wykonania tynków i gładzi 
2.3. Farby do tynków wewnętrznych 
−farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa: połysk satyna lub półmat, odporność na szorowanie na 
mokro 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Cześć ogólna” (pkt 3). 
3.2. Sprzęt 
Do wykonywania robot tynkarskich i malarskich należy stosować: 
- pace 
_ szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
_ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
_ pedzle i wałki, 
_ mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
_ agregaty malarskie ze spreżarkami, 
_ drabiny i rusztowania. 
Nie wolno stosować narzędzi, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość wykonywanych robót i 
zastosowanych materiałów. 
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Wewnętrzne powłoki antykorozyjne profili zamkniętych wykonać poprzez zanurzenie lub inna metoda 
gwarantującą skuteczność zabezpieczenia. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Cześć ogólna” (pkt 4). 
4.2. Transport materiałów do robót malarskich i tynkarskich 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowan. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięe. 
Materiały do robót malarskich należy składowac na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Cześć ogólna” (pkt 5). 
5.2. Naprawy tynków i gładzi przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego 
materiału. 
5.3. Warunki przystąpienia do robot malarskich 
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzajacych 
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jężeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza zalecanych wartości. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
_ w temperaturze nie niższej ni_ +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
_ w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystapienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschniete) należy osłonic. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzic przy wilgotnosci wzglednej powietrza 
nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnic odpowiednia 
wentylacje. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzic z daleka od 
otwartych zródeł ognia, narzedzi oraz silników powodujacych iskrzenie i mogacych byc zródłem 
pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 
5.5. Przygotowanie podłoża 
Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków masa 
odpowiednią do rodzaju podłoża. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Rysy poszerzyc i ponownie wypełnić zaprawa. Powierzchnie metalowe 
powinny byc oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla 
danego typu farby podkładowej. 
5.6. Malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi wewnetrznego stosowania 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być zmywalne, przy stosowaniu srodków myjacych i 
dezynfekujacych. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pedzla. Należy wykonać 
minimum dwie warstwy pokrycia. 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Czesc ogólna” (pkt 6). 
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6.2. Kontrola podłoży 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiakliwosci, sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiakliwosci należy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna pojawic sie nie 
wczesniej niż po 3 s. 
6.3. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzic po zakończeniu ich wykonywania dla farb 
emulsyjnych nie wczesniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wczesniej niż po 14 dniach, Badania 
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmowaćc: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na 
zarysowanie i uderzenia, 
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jesli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
6.4. Kontrola przygotowania podłoża pod zabezpieczenie antykorozyjne 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować : 
_ Sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
_ Sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
_ Sprawdzenie czystości. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST-00 „Czesc ogólna” (pkt 7). 
Jednostka obmiaru jest m2. Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w 
rozwinieciu, według rzeczywistych wymiarów.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST-00 „Czesc ogólna” (pkt 8). 
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa 
podłoża. 
Odbiór podłoży musi byc dokonany przed rozpoczeciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy stosowac zasady podane w pkt. 5 i 6. niniejszej specyfikacji. 
8.3. Odbiór końcowy 
Wykonawca przedkłada przy odbiorze końcowym: 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
_ protokoły odbioru podłoży, 
_ ewentualnie protokoły odbiorów częściowych, 
_ instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
W trakcie odbioru należy stosować zasady podane w pkt. 5 i 6. niniejszej specyfikacji. Roboty 
malarskie powinny być odebrane, jeżeli spełniają wszystkie wymagania a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty sa kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli powłoka nie spełnia któregokolwiek z wymagań , nie może zostać odebrana. Należy wówczas 
ustalić zakres prac korygujących. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności 
dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00 „Część ogólna” (pkt 9) 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
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PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja 
PN-89/C- 81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz 
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SST -5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT  
ŚCIANY, ŚCIANKI DZIAŁOWE I SUFITY PODWIESZONE 

 
45262522-6 Roboty murarskie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421141-4 Instalowanie przegród 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem sufitów podwieszonych, ścianek działowych, ścian i ścianek 
murowanych. 
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 umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót: 
- wycięcie bruzd w posadzce dla ścian i ścianek 
- wykonanie belki żelbetowej pod ścianę z cegły pełnej gr 25 cm 
- murowanie ścian i ścianek z cegły 
- wykonanie ścianek z płyt g-k gr 10 cm 
- demontaż i uzupełnienie sufitów podwieszonych z płyt 60*60 cm (analogicznie jak istniejące) 
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 Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST -00 „Wymagania ogólne". 
2.2. Zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Materiały stosowane do wykonania sufitów podwieszonych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich norm z europejską lub 
krajową aprobatą techniczną 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta 
- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną 
2.3. Zaprawy budowlane cementowe, cementowo-wapienna 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawy należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 ;1997 
„Cementy powszechnego użytku".  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4 Materialy ceramiczne 

2.4.1. Cegła pełna klasy 15 Wymiary cegły l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm 
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Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
Nasiąkliwość do 22% 
2.4.2. Cegła dziurawka klasy 50 Wymiary cegły l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
2.5 Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane płyty zwykłe i wodoodporne, 
kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2)  
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 75x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 75x0,60 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 
 
Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między 
sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty 
samogwintujące. 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
 
2. Sprzęt 
2.1. Zgody z wymaganiami ogólnymi. 
3. Transport 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
4.Wykonanie robót 
4.1. Zasady wykonywania robót: 
- Pod projektowane ściany murowane należy ostrożnie wyciąć bruzdy w wykładzinie, szlichcie i 
styropianie. W osi 9 należy wykonać belkę żelbetową pod ścianę z cegły pełnej gr 25 cm. 
Ściankę działową gr 12 cm zazbroić. 
- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów 
 
- Sufity podwieszone w miejscu demontażu ścianek, montażu nowych ścianek należy częściowo 
rozebrać, po wykonaniu ścianek należy uzupełnić je. 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie stosowane 
metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążaniu. 
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 
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- Płyty przenosi sie w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
Ścianki działowe g-k 
- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych 
(profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 
- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, 
aby łączenia płyt wypadały na słupkach 
- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 
elementów rusztu 
- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę 
całkowita będzie równy szerokości płyty g-k 
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub 
specjalna gilotyna dźwigniowa. 
- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 
wykonywania rusztu. 
- Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie 
szerokości ramiaka oscieżnicy do grubości ściany. 
- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. 
Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki 
przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 
- Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się 
stosowanie słupków przyoscieżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 
- Bezpośrednio nad ościeżnica musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki  
przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 
- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masa 
szpachlowa. 
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być 
mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 
- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi 
otworu co najmniej o 15 cm. 
- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się 
swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 
- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując 
ustawienie słupków. 
- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z 
wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 
- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt 
nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
 
 
5. Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót podano STO 
6. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
7. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8. Podstawa płatno ści 
Rozliczenie robót będzie dokonywane w systemie ryczałtowym. 
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi Wykonawca. 
9. Przepisy zwi ązane 
9.1. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401) 
PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
9,2. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw 
szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów 
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 
 

 


