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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI  

 
 
 

Lp.  Nr specyfikacji Tytuł  

1. SST - 01 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

2. SST – 02 Roboty betonowe i żelbetowe 

3. SST – 03 Roboty wykończeniowe 
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WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY ,KONTROLI I ODBIORU 
  
1.WSTĘP  
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem i przebudową klatki schodowej w budynku świetlicy.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
 
1. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1.  obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)  obiekt małej architektury; 
 
1.4.2.  budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
1.4.5.obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
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urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14.terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a)obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b)bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
 
1.5.2.Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.  
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1.5.3.Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, 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 rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy". 
Wykonawca nie może 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 rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 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, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 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. 
 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 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, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
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 i wykopy w stanie bez wody stojącej, 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 uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, 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, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6.Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7.Ochrona własno ści 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 użytkowników 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. 
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1.5.8.Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9.Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.5.11.Stosowanie si ę 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. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
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 uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mi ejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
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2.3.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST 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 spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Zapewnienie dostawy materiałów do realizacji zadania leży po stronie Wykonawcy, wewnętrzny transport na 
terenie działki zorganizuje Wykonawca na własny koszt. Wykonawca wykona i zabezpieczy niezbędne dla 
realizacji zadania drogi, rampy, najazdy i zjazdy na terenie inwestycji – działania powyższe nie podlegają 
oddzielnej zapłacie, są kalkulowane w kosztach ogólnych zadania. 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz 
z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5.Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
6.6.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 umożliwienia 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 może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu 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. 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8.Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-  
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar 
robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
  
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 
120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 
1439 i Nr 154 póz. 1800 
oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu dowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 
953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 
póz. 401). 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 
1.1. Zakres stosowania specyfikacji  
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 
1.2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

----    demontaż istniejących schodów na piętro, 
----    demontaż stropu na piętrze i podsufitek, 
----    usunięcie warstwy polepy, 
----    usunięcie części tynków,  
----    rozebranie posadzeni i podbudów na parterze  
----    wykucie z muru ościeży drzwiowych  
----    wykucie w murach i sklepieniach gniazd i bruzd pod nową konstrukcję, 
----    wszystkie roboty towarzyszące w/w działaniom, wynikające z technologii prowadzenia prac, 

 
1.3. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1. MATERIAŁY  
Nie występują. 
 
2. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 
− młotami kującymi, 
− odkurzaczem przemysłowym, 
− samochodami do wywozu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
− drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
3. TRANSPORT 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w 
szczelnie zamkniętych kontenerach. 
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4. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze  

 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go 
zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2.1. Schody i strop rozebrać ręcznie. 
5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
5.2.3. Rozebrać pozostałe elementy ręcznie 
5.2.4. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać 

zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. 
Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym 
ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca 
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

− 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
− 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
7. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych 

elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie demontażu, 
− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
− załadunek odpadów, 
− zabezpieczenie ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
− utylizację odpadów. 
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9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych na zadaniu pt Remont i przebudowy klatki schodowej w budynku świetlicy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i realizacji 
robót wymienionych w p 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych dla budowy 
schodów, stropu i posadzek w świetlicy wiejskiej, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w mniejszej   Specyfikacji Technicznej   są zgodne z obowiązującymi 
normami i ST "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Okólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową. ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- 
opisem technicznym i rysunkami. 
• beton zwykły klasy wynikającej z projektu, 
• zaprawa cementowa 
• stal zbrojeniowa wynikająca z projektu 
• masy izolacyjne, lepik asfaltowy 
• materiał elastyczny na bazie poliuretanu do wypełniania szczelin dylatacyjnych 
• taśma uszczelniająca PVC 
• cement 
• tynk cementowy 
• materiały do deskowania 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do wykonania robót 
betonowych należy użyć następującego sprzętu: 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęstoplastycznej 
- wibratory pogrążalne - zacieraczka do betonu 
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 
ułożonej mieszanki betonowej 
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej 
- sprężarka z piaskarką do czyszczenia strumieniowo ściernego 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien być jak 
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków 
transportu: 
• samochód mieszarka do transportu mieszanki betonowej 
• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać  
45 minut. 
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Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Przywożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i 
zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed 
wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, 
magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty 
zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 
pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na choćby 
chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farba olejną, należy 
opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być 
proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością 
do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 
skrzyżowań. 
 
5.1 .2. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego 
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy, stosować podkładki dystansowe 
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez 
Inspektora nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a 
dla stali dla której termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym 
drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 
 
5.1.3 . Deskowanie 
Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. Łączenie 
deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie jest niedopuszczalne. 
Deskowanie podparć od zewnątrz w sposób zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe. 
 
5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wy ższych niż 30°C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu 
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 
 
5.1.5. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie 
stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. 
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Beton konstrukcyjny należy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać laboratoryjnie. 
 
5.1.6. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie 
sprawdzić, wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
5.1.7. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np.: mocowanie 
barier ochronnych itp. oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym zbrojenie i 
zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed 
betonowaniem należy osadzić przejścia szczelne, 
Istniejące rurociągi należy przed betonowaniem owinąć taśmami uszczelniającymi bentonitowymi 
pęczniejącymi. 
 
5.1.8. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można 
jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony 
jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. 
Ś wieżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym 
obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 
betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.9. Montaż i demontaż rusztowań. 
• Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej . 
• Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) dla danego 
typu rusztowania. 
• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości 
materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla 
danego rodzaju robót. 
• Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciążenia 
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża. 
 
5.1.10. Rozbiórka deskowania 
Całkowita  rozbiórka deskowań  może  nastąpić  po uprzednim  ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 
 
5.1.11. Izolacja 
Izolacje po rozebraniu deskowania dna i ścian należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.1.12. Przerwy robocze. 
Przerwy robocze należy zabezpieczyć taśmą dylatacyjną. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy przygotować 
następująco: 
- usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 
- powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować 
- beton wyschnięty zwilżać co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii i ułożyć 
warstwę betonu połączeniowego 
 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Podkłady betonowe wylewane z betonu  
Elementy monolityczne żelbetowe zbrojone prętami zgodnymi z dokumentacją techniczną. Przerwy 
technologiczne w betonowaniu fundamentów i ścian podłużnych można wykonać pod kątem 45 stopni. 
Należy szczególnie przestrzegać warunków pielęgnacji betonu tj. utrzymanie w stanie mokrym przez min. 3 
dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma to na celu zabezpieczenie konstrukcji przed powstawaniem 
rys skurczowych w betonie. Izolacje fundamentów wykonać wg projektu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
wykonaną przez Wykonawcę, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości 
podlega: 
- wykonanie szalunków, zbrojenia. 
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących, 
- betonowania, zagęszczenia betonu, 
- izolacji powierzchniowych, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest: m3: wykonania 
konstrukcji żelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej, podłoża z kruszywa, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, m2: deskowania, zatarcia powierzchni, tynku cementowego, 
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania i montażu zbrojenia, obramowania 
na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. Elementy i konstrukcje żelbetowe i betonowe, 
dla których nakłady zostały ustalone w m3 rozliczane będą w metrach sześciennych objętości brył 
geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie będą potrącane otwory o 
kubaturze mniejszej niż 0,1 m3 każdy oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15cm. Elementy 
betonowe i żelbetowe ustalone do: rozliczenia w m2 rozliczane będą w metrach kwadratowych przyjmując 
wymiary po osi w świetle ograniczających je elementów z potrąceniem otworów w świetle betonu, których 
kubatura każdego przekracza 0,1 m3. Powierzchnia deskowania w m2 rozliczana będzie w metrach 
kwadratowych powierzchni styku deskowania z betonem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych. 
 
8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
• prawidłowości położenia budowli w planie, 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych. 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
(np. raki, rysy- łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni 
danego elementu). Stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm 
zaprawione masą uszczelniającą. 
• prawidłowości ułożenia betonu. 
• prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych i przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. mniejszej ST. 
 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich 
głównych elementów. 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów. 
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań + czas pracy. 
- wykonanie, montaż i demontaż deskowania + czas pracy deskowania, 
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych, przejść szczelnych i 
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tulejowych wraz z uszczelnieniem. 
- przygotowanie i montaż zbrojenia. 
- wykonanie betonowania. 
- zatarcie powierzchni betonowych, 
- pielęgnacja powierzchni betonowych, 
- wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelnień, warstw ochronnych i podkładowych, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, ekspertyz, pobieranie normowych prób 
betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej 
wytrzymałości, 
- cenę wody, 
- prace porządkowe, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
10.1. Normy 
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
PN-88B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN-86B-01802 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. PN-91B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w 
budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. 
Wymagania. PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. PN-92B-01 814 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metodą badania przyczepności 
powłok ochronnych. PN-82B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-82B-02004 
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. PN-82 B-02010 Obciążenia 
w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. PN-77B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
Obciążenie wiatrem. PN-88B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem PN 86B-02015 Obciążenia 
budowli. Obciążenia zmienne 
środowiskowe. Obciążenie temperaturą PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-90B-03 000 Projekty budowlane. 
Obliczenia statyczne. PN-76B - 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. PN-81B - 
03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-
10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje ITB. 
- 306191 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych na 
obiektach zadania pt: Remont i przebudowa klatki schodowej w budynku świetlicy wiejskiej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót 
wykończeniowych na poszczególnych obiektach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST zawartymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego poszczególnych obiektów należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac 
wykończeniowych należy użyć następujących materiałów: 
- tynk cementowy, 
- tynk cementowo-wapienny, 
- siatka z tworzyw, 
- styropian PS-E-FS 20  
- kleje, 
- preparaty gruntujące 
- gips  
- płytki i cokoliki gres 30x30, 
- glazura,  
- zaprawa klejowa, 
- masy tynkarskie akrylowe, 
- folia polietylenowa, 
- papa asfaltowa izolacyjna, 
- balustrady ze stali nierdzewnej   
- farba emulsyjna, 
- farba olejna, 
- drzwi wewn. drewniane płycinowe malowane – System Porta 
- pianka poliuretanowa.  
 
Nie wymienione materiały wg projektu. 
 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
nadzoru. Podstawą wyboru materiałów jest dokumentacja projektowa. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do wykonania robót 
wykończeniowych należy użyć następującego sprzętu: 
- mieszarka do zapraw. 
- wyciąg budowlany towarowy. 
- sprężarka z piaskarka do czyszczenia strumieniowo ściernego. 
- agregaty tynkarskie, 
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pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. Sprzęt powinien być jak 
określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do transportu 
materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
- Samochody skrzyniowe 
- samochody dostawcze 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno 
być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Tynki 
wewnętrzne i zewnętrzne. 
Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 
• prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25° C warstw ę wierzchnią nanosić na obrzutce z 
zaprawy cementowej 
• tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia świeżego 
tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej 
• świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub 
wiatru 
• tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w okresie wysokich temperatur, 
powinny być w ciągu około tygodnia zwilżane wodą tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na 
działanie mrozu 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100. Okładziny z 
płytek 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 
• wyrównać ewentualne nierówności podłoża. 
• układać płytki od pasa dolnego, przy narożach płytki całkowite. 
• klej i zaprawę układać szpachlą żłobkowaną, 
• płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie, dociskać każdą płytkę i miękką szmatką 
oczyścić pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń, 
• temperatura podczas robót co najmniej 15° C. Osad zenie stolarki i ślusarki. 
Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: osadzać elementy stolarki i 
ślusarki do pionu i poziomu, mocować ościeżnice w odległości 25 mm od górnej i dolnej powierzchni otworu: 
odległość punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100 mm dla okien i 70 mm dla drzwi 
osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelnić elementy 
stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową. Obróbki blacharskie. 
• obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie. 
• w celu zabezpieczenia obróbki, przed korozja zastosować podkład z blachy, arkusze blachy stalowej 
łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20 mm lub podwójny stojący o wysokości 20-30 mm. 
• przy szerokości obróbek od 30 do 80 cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej 
umieszczonej w odległości 30 cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich. 
• przy szerokości obróbki powyżej 80 cm wykonać mocowanie do dwóch listew trapezowych. 
 
5.2. DANE MATERIAŁOWE   I   WYKOŃCZENIOWE 
 
izolacje - 
ocieplenie podłóg – styropian ekstradowany gr. 5cm. 
 
tynki wewnętrzne - gładkie cementowo-wapienne kat.III – maszynowe Kreisel 
malowanie wewnętrzne - farbami wodorozcieńczalnymi odpornymi na zabrudzenia łatwo zmywalnymi na 
bazie żywicy akrylowej lub lateksowe np.f-my „Beckers", "Nobiles"   matowa lub półpołyskliwa dostępna w 
szerokiej gamie kolorów, ściany - w pastelowych kolorach sufity - farbą akrylowa emulsyjną, na biało 
 
płytki ceramiczne podłogowe - gres nie szkliwiony wym. od 30x30 do 40x40 parametry - nasiąkliwość min.4% 
lub,0,5%, odporne na pęknięcia włoskowate, klasa odporności na ścieranie 5(min.4), odporne na plamy, 
skuteczność antypoślizgowa R9-R10 – barwione w masie 
cokolik ceramiczny ok.10cm na ścianach  
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stolarka drzwiowa – Systemowa Porta Drzwi zgd z zestawieniem stolarki 
ościeżnice do drzwi drewnianych - regulowane, z blachy stalowej cynkowanej elektrolitycznie, gr1,5mm, 
malowane proszkowo 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 6.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST Badanie to następuje poprzez 
porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z 
pkt. 10 ST 6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami 
technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania: 
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian, sufitów,  
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzek z płytek, 
• dopasowania okładzin w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 
• jednolitości barwy powłok malarskich 
• prawidłowości ułożenia warstw izolacyjnych i wypełniających 
• przygotowania podłoża pod tynki, kafelki, wykładziny 
• grubości tynku 
• ustawienia w pionie oraz właściwe zamontowanie stolarki 
• przyczepności do podłoża powłok malarskich, płytek i odporności na   
             wycieranie, zmywanie i zarysowanie, 
• jednolitości barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacją Techniczną 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m2:    wykonania tynku, okładziny schodów, posadzki z płytek, malowania, gruntowanie i ułożenie płytek na 
powierzchniach poziomych i ścianach, impregnacji, malowania, izolacji przeciwwilgociowej, tynków, okładziny 
z płytek, posadzki z płytek, warstw wyrównawczych, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w 
terenie 
szt.: zamontowania drzwina podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne" 8.1 Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych oraz z ST „Wymagania ogólne" Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania z 
Dokumentacja Projektową 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 .Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".  
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze 
• zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania, 
• montaż i demontaż niezbędnych rusztowań 
• obrobienie przejść instalacyjnych 
osadzenie narożników ochronnych w narożach ścian, ościeżach drzwiowych i okiennych, podokienników 
wewnętrznych, itp. 
• ułożenie cokolików spoinowanie ścian, płytek itp. wykonanie okuć. zawiesi, zamknięć 
• wykonanie prób robót wykończeniowych 
• wykonanie dylatacji 
• wykonanie prac pielęgnacyjnych 
• utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w okresie zimowym 
prace porządkowe 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UF lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
10.1 Normy 
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PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-75/B-10121. 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 
-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. PN-91/B-10102 Farby do elewacji 
budynków. Wymagania i badania. PN-91 /B-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe płytki lastrykowe. 
PN-C-81914: 1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne 
wymagania techniczne. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  
 
10.2 Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


