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1.    Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są warunki i wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych remontem pomieszczeń 
kotłowni w budynku biurowym i w budynku warsztatowym z paliwa stałego na paliwo 
gazowe w msc. Ostrów Mazowiecki przy ul. Łąkowej 10, działka nr ewid. gun. 3205.
   
1.2 Kody i nazwy robót budowlanych – wg numerycznego słownika głównego 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Kod CPV 45410000-4 i Kod CPV 45431200-9 TYNKI I OBLICOWANIA 
Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
Kod CPV 45262300-4 i Kod CPV 45432100-5 PODŁOGI I POSADZKI 
 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

[1]
  

 

Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia 
odmiennej funkcji od tej, dla której został zaprojektowany 
i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach 

[2]  Aprobata 
techniczna 

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono 
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze Rozporządzeń 
właściwych Ministrów 

[3]  Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 
jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze 

[4]  Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 
ryzykiem zawodowym 

[5]  Dokumentacja  ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy/robót 
budowlanych. 

[6]  Inspektor 
nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad 
robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane                         
i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
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[7]  Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na 
realizację zamierzonego zadania 

[8]  Kierownik 
robót/budowy 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją 
placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budowlanych 

[9]  Kontrola 
techniczna 

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem 
jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i 
przydatnością użytkową 

[10]
  

Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 
materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 

[11]
  

Kosztorys 
ofertowy 

wyceniony kompletny kosztorys ślepy lub kosztorys na 
podstawie przedmiaru robót 

[12]
  

Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania                                
z zestawieniem materiałów podstawowych 

[13]
  

Materiał 
budowlany 

ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy                          
i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych 
oraz ich części składowych 

[14]
  

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji 
z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 
rozwiązań zamiennych 

[15]
  

Nadzór 
inwestorski 

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie 
jakości i kosztów realizowanej inwestycji 

[16]
  

Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną 
wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 
wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 

[17]
  

Obiekt 
budowlany 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt 
małej architektury 

[18]
  

Polska Norma 
(PN) 

dokument określający jednoznacznie pod względem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. 
do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych 

[19] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 



 7 

  związana z opracowaniem projektu budowlanego 
inwestycji 

[20]
  

Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[21]
  

Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji 
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

[22]
  

Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 
obiektów budowlanych 

[23]
  

Roboty 
budowlano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 

[24]
  

Roboty 
zabezpieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji 
placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść 
dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, 
odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, 
niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia 
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na 
czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed 
wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia 
wypadkom osób postronnych 

[25]
  

Roboty 
zanikające 

roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 

[26] Środek 
transportu/-owy

 

 

środek transportu technologicznego używany na placu 
budowy do przemieszczania w poziomie (np. z  miejsca 
składowania na tym placu budowy) do miejsca 
wbudowania  

[27] Wada 
techniczna 

efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów                        
w procesie technologicznym powodujący ograniczenie 
lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca 

[28] Dziennik 
budowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                   
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Opieczętowany Dziennik budowy ( prowadzonych robót 
budowlanych wydawany jest przez Inwestora                           
– zamawiającego ) 
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1.5. Opis zadania inwestycyjnego 

Przedmiotem robót związanych remontem pomieszczeń kotłowni budynku biurowym                 
i budynku warsztatowym z paliwa stałego na paliwo gazowe w msc. Ostrów 
Mazowiecki przy ul. Łąkowej 10, działka nr ewid. gun. 3205.   
. 
1.5.1. Lokalizacja 
Ostrów Mazowiecki, ul. Łąkowa 10, budynek biurowy i warsztatowy. 
 
1.5.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 
mające na celu realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zadaniem tj.: 
 
- roboty rozbiórkowe, 
- gruntowanie podłoża wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej, 
- wykonanie posadzki płytek ceramicznych, 
- przygotowanie ścian tj. oczyszczenie wraz z gruntowaniem, 
- wykonanie gładzi na ścianach wraz z ich malowaniem, 
- demontaż imontaż drzwi do kotłowni. 

1.5. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 

1.5.1. Dokumentacja projektowana 

1.5.1.1.    Projekt architektoniczno-budowlany 
1.5.1.2.    Projekt instalacji sanitarnej 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
2.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  

2.2Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

1. Kierownik budowy/robót musi posiadać uprawnienia do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w odpowiedniej specjalności 
oraz być członkiem właściwej Izby Inżynierów Budowlanych 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót w odpowiednich specjalnościach 
muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej                                                    
w budownictwie oraz być członkami właściwej Izby Inżynierów Budowlanych. 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 
budowlanymi. 

2.3.  Materiały 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania                            
w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 
wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                                     
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
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technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów 
wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 
stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U. 55/98 poz. 362 lub 
wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym 
dokonywana jest ocena zgodności) 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla 
materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego 
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia 
dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy 
wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 
MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

2.3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2.3.4. Wariantowa zastosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.3. Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko 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 ST,                    
w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                          
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST                              
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i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma 

być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 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, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane                 
i nie dopuszczone do Robót. 

2.4. Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości 
przewożonych towarów. 

2. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu Budowy. 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie                                  
z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

2. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.6. Kontrola jakości 

2.6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem                      
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

2.6.2. Atesty jakości materiałów 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda 
partia dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie 
jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 
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2.6.3. Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                      
i gospodarczej strony budowy. 

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                     
i Inspektora Nadzoru 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach,  
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach 

nadzoru autorskiego) 
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące 
dokumenty: 

o protokoły przekazania Terenu Budowy 
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
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1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru                       
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.7. Odbiór robót 

2.7.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy                
i Zamawiającego: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

2.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

2.7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
Robót. 

2.7.4. Odbiór końcowy Robót 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót              
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy                               
i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 2.7.5. 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

2.7.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół 
końcowego odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego 
wzoru. 

2.  Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie po zakończeniu robót 
budowlanych będzie zawiadomić i uzyskać stosowne opinie/ decyzje organów 
tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej w celu 
uzyskania przez Zamawiającego decyzji na użytkowanie pomieszczeń. 

3. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

o Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

Zanikających i ulegających zakryciu, 
o Dzienniki Budowy, 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
o      dokumenty opisane w pkt. 2.7.5 ust. 2 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja                      
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 

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

6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

2.7.6. Odbiór ostateczny 

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

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu               
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

2.8. Podstawa płatności 

2.8.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową. 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane na 

podstawie faktury końcowej, po spełnieniu wszystkich warunków określonych 
w kontrakcie.  

3. Zamawiający nie przewiduje  faktur przejściowych. 
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2.9. Przepisy związane 

2.9.1. Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych 
asortymentów Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji  technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH 

 

a) Podłogi, ściany i posadzki z płytek ceramicznych 

  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
układania płytek ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych. 
 
1.2 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 
układanie płytek ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót 
wykonywanych na budowie. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
- przygotowanie podłoży ścian i posadzek do układania płytek ceramicznych,  
- układanie płytek ceramicznych na ścianach, 
- układanie płytek ceramicznych na posadzkach, 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty pomocnicze jakie występują przy 
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w 
projekcie budowlanym. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
- masy klejowe, 
- płytka ceramiczna. 
 
2.0. Sprzęt 
Rodzaje sprzętu używanego do układania płytek ceramicznych pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
3.0. Transport 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
płytkarskich  można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym.   
 
4.0. Wykonanie robót 
Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
prac wykonawca powinien przedstawić skład zaprawy. Nie wolno przystąpić do 
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wykonywania warstw wyrównujących posadzki przed zatwierdzeniem jej przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest 
stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, 
domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz 
że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia 
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. 
Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być 
kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. 
Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna być wykonana w proporcjach: 1:3 
dla marki cementu portlandzkiego 25 i 1:4 dla marki cementu portlandzkiego 35 o 
konsystencji 7 cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając 
najpierw ze sobą składniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej 
barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. 
Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje 
tłuste. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od 
czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest 
wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa 
pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie 
dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. Przed przystąpieniem do pracy 
należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu stopnia zabrudzenia, 
wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do absorpcji 
wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i 
obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może 
spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi 
do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania.                        
W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie 
zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą (np. 
ATLAS UNIGRUNT), która zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na 
zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając 
oddawanie wody z zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić równość podłoża 
za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i 
sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5 mm. Ewentualne nierówności 
należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną zaprawę 
należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej 
zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak 
przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać 
grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie 
wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę 
układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar 
fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać 
kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była 
widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 
 Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od 
płaszczyzny mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości 
łaty większe niż 2mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby 
ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne 
odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe 
niż 2 mm na 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 
odmowy przyjęcia tych robót. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub 
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wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów 
podlegają powyższym warunkom  i muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie 
od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z 
zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń i cały 
wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 
materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
5.0. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- cementu, wody i kruszyw do zaprawy, 
- receptury zaprawy, 
- sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
- jakości zastosowanych płytek, 
- dokładności ułożenia płytek ( odchyłek tolerancji,  estetyki).  
 
6.0. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się 
ilość m2 wykonanej i odebranej podłogi. 
 
7.0.  Odbiór robót  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 
płytkarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, 
- wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, 
- ułożenie płytek ceramicznych na schodach, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
  własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
8.0.Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do   wykonywania 
robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, 
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
 
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie 
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów 
PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. skali 
Mohsa 
PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości                           
i klasyfikacja. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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b) Roboty malarskie 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające              
i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 
- Malowanie tynków. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
2.0. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli łub aparatów natryskowych. 
 
3.0.Transport 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
4.0. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym 
ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury urządzeń 
sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu 
posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. Podłoże posiadające drobne 
uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
czyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1: 1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka. 
Powłoki emulsyjne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 
odprysków. Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących                
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
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Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i 
lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach. 
 
5.0. Kontrola jakości 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
- 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. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
6.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz                                     
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem                      
i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. 
 
7.0. Odbiór robót 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
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nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
8.0.Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do   wykonywania 
robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, 
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
 
PN-62/C-81502         Szpachlówki i kity szpachlowe. 
PN-69/ B-10280        Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i  
                                   wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/ B-10285        Roboty malarskie budowlane  farbami, lakierami i emaliami na  
                                   spoiwach bezwodnych. 
PN-ISO 3443-8         Tolerancje w budownictwie. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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c) Stolarka drzwiowa 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu stolarki drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa dokumentacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót specyfikacją 
Wykonanie stolarki drzwiowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
- stolarka drzwiowa  
 
2.0. Sprzęt  
Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie 
wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości 
i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż 
w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat 
B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 
 
3.0. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
 
4.0. Wykonanie robót 
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny 
powinny być równe i gładkie , a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże 
powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej zawartości, trwałości 
i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z 
powierzchni ościeża. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: Prawidłowość 
wykonania ościeży, Możliwość mocowania elementów do ścian, jakość 
dostarczonych elementów do wbudowania. Elementy powinny być osadzone zgodnie 
z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera oraz powinny być trwale zakotwione w 
ścianach budynku.  Ościeżnice z aluminium osadzić w ościeżach nie otynkowanych z 
przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed właściwym zamocowaniem 
ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeży za pomocą klinów 
montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. 
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na 
stałe. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeży) powinny być 
rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów 
ościeżnic. Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny 
być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, 
jakie występują w eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie 
łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z 
blachy grubości min. 1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba 
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dostosować do jej profilu. Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych 
gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki umożliwiające 
kompensację rozszerzalności liniowej. Osadzone elementy powinny być 
uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać 
z elastycznej masy uszczelniającej. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy 
sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica.            
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni 
ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. Dokładność wykonania ościeży powinna 
odpowiadać wymogom dla robót murowych . Ościeżnice drewniane osadza się w 
ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach                
i nadprożu po 1-5 cm. Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie 
z zachowaniem prostokątności ramy. Stolarka drzwiowa winna być dostarczona               
z gotowymi powłokami malarskimi w kolorze ustalonym przez Inwestora. 
Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez uszkodzeń, rys i odprysków. 
Powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczęciem nakładania materiałów 
uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. 
Powierzchnie, do których mają przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić 
za pomocą materiałów i metodą zalecana przez producenta materiałów 
uszczelniających. Należy usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, materiały 
luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe i inne środki, które mogą mieć wpływ na 
siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów uszczelniających. W połączenia należy 
wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych 
przestrzeni. Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie 
dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie , które byłoby trudno oczyścić 
po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. Należy stosować 
wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz 
nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów uszczelniających 
oraz w zalecanych zakresach temperatur i podłoża. Nie należy nakładać materiałów 
uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na 
powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych warunków 
atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub 
podwyższenia temperatury. Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając 
wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie powietrze i zapewniając dokładne 
przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych powierzchni połączeń. 
Należy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni szkła                     
i powierzchni przylegających. W dolnej zewnętrznej części ościeży należy wykonać z 
blachy stalowej ocynkowanej parapety odprowadzające wodę spływającą z 
płaszczyzny okna i płaszczyzny ościeży. Parapety należy zamocować wkrętami do 
elementu podprogowego. Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by 
odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić 
min. 5%. Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeży. Parapet 
powinien być podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny 
ościeżnicy kształtownik podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie wyrównanej 
zaprawy. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w 
czystości i w pełni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. 
Wszelkie uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione na koszt Wykonawcy. 
 
 



 24 

5.0. Kontrola jakości robót 
Badanie powinno obejmować:  sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, sprawdzenie 
prawidłowego działania części ruchomych, sprawdzenie stanu i wyglądu elementów 
pod względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia 
miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i 
ościeżami, sprawdzenie działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych 
elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
6.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki okiennie lub drzwiowej oraz 
ściany.  
 
7.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  
 
8.0.Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do   wykonywania 
robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, 
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 


