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„MODERNIZACJA SAL I POMIESZCZEŃ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA 
MIEJSKIEGO NR 5 W GLIWICACH – REMONT”

Stadium opracowania: projekt budowlano-wykonawczy

TYTUŁ OPRACOWANIA:
MODERNIZACJA  SAL  I  POMIESZCZEŃ  ZAPLECZA  KUCHENNEGO  PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 5 W GLIWICACH – REMONT

ZAMAWIAJĄCY: 
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5
UL. KOZIELSKA 73 
44-100 GLIWICE

NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

45113000-2 Roboty na placu budowy
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe
45431000-7 Kładzenie płytek
45432210-9 Wykładanie ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45432110-8 Kładzenie podłóg
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45432112-2 Kładzenie nawierzchni
45262320-0 Wyrównywanie podłóg betonowych
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
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SPIS SPECYFIKACJI :

ST  00 WYMAGANIA OGÓLNE
SST 01. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
SST 02. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE
SST 03. STOLARKA ALUMINIOWA I SZKLENIE
SST 04. ŚCIANY DZIAŁOWE W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY
SST 05.  OKŁADZINY ŚCIENNE
SST 06.  ROBOTY MALARSKIE
SST 07.  PODŁOGI I POSADZKI
SST 08.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
SST 09.  WYPOSAŻENIE

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Bartosz MICHALSKI

upr. proj. w spec. architektonicznej 
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Stadium i zakres: 
Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST –  00
WYMAGANIA OGÓLNE

 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót, realizowanych w ramach zadania 
inwestycyjnego: 
"Modernizacja sal i pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach – remont”

 2 ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Miejskie nr 5 
ul. Kozielskiej 73 
44-100 Gliwice

 3 PODSTAWA OPRACOWANIA

 3.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
 Umowa z Inwestorem nr 3/2015 z dnia 24.02.2015 r. 
 Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
 Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny.

 3.2 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
 Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z poźn. zmianami
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717) 

tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)
 Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące w zakresie którego dotyczy niniejsza dokumentacja

 4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany prac remontowych w budynku przy ul. Kozielskiej 
73 w Gliwicach. Zakres robót:
Roboty demontażowe i rozbiórkowe:

• Demontaż wskazanych istniejących elementów wyposażenia pomieszczeń np. obudowy grzejnikowe 
(część do ponownego montażu), oprawy oświetleniowe (do ponownego montażu), demontaż kratek 
wentylacyjnych, 

• Demontaż wskazanych elementów stolarki okiennej oraz drzwiowej
• Demontaż istniejących drewnianych ścianek szklanych wraz podmurówkami oraz osadzoną w nich 

stolarką drzwiową 
• Demontaż istniejących okienek podawczych do zmywalni
• Usunięcie uszkodzonej wyprawy tynkarskiej, skucie obluzowanych tynków i zapraw  
• Demontaż istniejących okładzin ściennych we wskazanych pomieszczeniach
• Demontaż istniejących posadzek we wskazanych pomieszczeniach
• Demontaż urządzeń sanitarnych w toalecie personelu kuchni

Roboty remontowe i budowlane:
• Remont tynków istniejących - wykonanie oczyszczenia, naprawy, uzupełnienia i wyrównania 

istniejącej wyprawy tynkarskiej z finalnym wykończeniem za pomocą gładzi szpachlowych
• Remont posadzek – naprawa istniejących podkładów, wykonanie nowych warstw posadzkowych we 

wskazanych pomieszczeniach
• Remont okładzin ściennych – wykonanie nowych okładzin ściennych we wskazanych 

pomieszczeniach
• Wykonanie ścian w systemie suchej zabudowy w miejscu zdemontowanych ścian szklanych.
• Montaż nowej wewnętrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej
• Wymiana dachowego wentylatora kuchennego
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• Wymiana okapu
• Montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji
• Montaż nowego wyposażenia oraz armatury w wybranych pomieszczeniach 
• Montaż nowych obudów grzejnikowych we wskazanych miejscach i pomieszczeniach 
• Renowacja istniejących obudów grzejnikowych wraz z ich ponownym montażem
• Ponowny montaż innych elementów zdemontowanych na czas trwania prac remontowych, np. 

opraw oświetleniowych
• Montaż nowego wyposażenia budowlano-instalacyjnego w wybranych pomieszczeniach
• wymiana urządzeń sanitarnych w toalecie personelu kuchni

 5 OGÓLNY ZAKRES ROBÓT

 5.1 ZAWARTOŚĆ CAŁEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMÓW:
Tom I – Część formalno-prawna
Tom II.A – Projekt budowlano-wykonawczy - branża architektoniczna
Tom III.B – Informacja BIOZ
Tom IV.A/s – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża architektoniczna
Tom V.P – Przedmiar
Tom VI.K -  Kosztorys

 5.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty 
ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej 
oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać 
łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. 
przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

 6 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Ilekroć w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć:

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

• budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami ,

• obiekt małej architektury,

2. budynku - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty 

3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

4. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

6. certyfikacie  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę 
certyfikacji  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.

7. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną
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8. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

9. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego 
przydatność do stosowania w budownictwie

10. 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, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową

11. dziennik 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.

12. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą 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 wykonywanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

13. kierownika budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

14. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć akceptowaną przez ZRU książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez ZRU

15. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

16. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem

17. odbiorze częściowym (robót budowlanych)- należy przez to rozumieć nieformalnąnazwę odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonywanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy"

18. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, zwanych 
też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

19. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej 

20. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych „ specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych

21. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz ze 
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słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosownie do kodów CPV do określenia przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. „Polskie prawo zamówień publicznych" przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji PCV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22. zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w 
istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez Zamawiającego, 
upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie

 7 MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji 
technicznej produktów.

Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

 Spełnienia tych samych właściwości technicznych

 Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skład 
chemiczny, technologia wykonania)

 Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

 7.1 ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 
zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

 7.2 KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki:

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

 7.3 ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane 
przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badań lub certyfikaty wydane przez akredytowaną 
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jednostkę - zgodnie z dokumentacja techniczną. Każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.

 7.4 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

 7.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 
w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem.

 7.6 STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.

 8 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 
umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 9 TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 10 WYKONANIE ROBÓT

 10.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez 
zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w 
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego 
koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

 11 TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzeń określona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest 
również teren oznaczony przez Zamawiającego określony w ogólnych warunkach umowy.

 11.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

• dokumentacje techniczną

• kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla 
umożliwienia prowadzenia robót.

 11.2 OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy 
oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
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zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 
ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 
ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny 
koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem MI.

 12 OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się 
w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

 13 OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca 
będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

 14 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i 
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 
recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

 15 PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI
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 15.1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANIZACJI ROBÓT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów:

• projekt organizacji robót,
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• program zapewnienia jakości.

 15.2 PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

 15.3 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROBÓT I FINANSOWANIA
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

 15.4 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych

 15.5 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i 
uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i zapis pomiarów,
• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją 
umowy,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.
• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 

przechowywania na budowie
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
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 16 DOKUMENTY BUDOWY

 16.1 KSIĄŻKA OBMIARU ROBÓT
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, 
stanowiący załącznik do umowy.

 16.2 INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
Dokumenty wchodzące w skład umowy;

• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
• Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
• Protokoły odbioru robót,
• Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych;
• Atesty jakościowe wbudowanych elementów;
• Dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
• Opinie ekspertów i konsultantów,
• Korespondencja dotycząca budowy.

 16.3 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

 16.4 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

• rysunki robocze
• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
• dokumentacja powykonawcza
• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 
zaadresowane zgodnie z umową.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

 16.5 RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się 
przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w 
umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy 
użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 
elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, 
by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w 
tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje:
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• Nazwa inwestycji:
• Nr umowy:
• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
• Tytuł dokumentu
• Numer dokumentu lub rysunku

6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi 
inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów 
i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może 
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

 16.6  AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBÓT I FINANSOWANIA
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być 
aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

 16.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

 16.8 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w 
dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
• Spis treści
• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
• Gwarancje producenta
• Wykresy i ilustracje
• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
• Dane o osiągach i wielkości nominalne
• Instrukcje instalacyjne
• Procedura rozruchu
• Właściwa regulacja
• Procedury testowania
• Zasady eksploatacji
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji
• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
• Środki ostrożności
• Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń

• Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania

• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta
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• Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych
• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych.

 17 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ BUDOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający 
realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie 
z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze 
budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją 
umowy.

 18 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.

 18.1 POBIERANIE PRÓBEK
Próbki do badań będą z zasady 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.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

 18.2 BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branżowych. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
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nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

 19 OBMIARY ROBÓT

 19.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i 
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do 
księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone 
w tonach lub kilogramach.

 19.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

 19.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 
płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy.

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem.

 20 ODBIORY ROBÓT
Zasady odbioru robót określa umowa.

 21 PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa.

Wszystkie roboty należy wykonać z obowiązującymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

 1  PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

 1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przygotowania terenu 
budowy przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:
"Modernizacja sal i pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach – remont”

 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 wykonanie 
wszystkich prac związanych z przygotowaniem placu budowy, przewidzianych w projekcie.

 1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  przygotowaniem  placu 
budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

• zabezpieczenie placu budowy;
• przygotowanie miejsc składowania i magazynowania materiałów;
• przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzętu budowlanego;
• zorganizowanie dojść i przejść dla pieszych;
• przygotowanie obiektów placu budowy;
• wytyczenie geodezyjne i pomiary
• przygotowanie instalacji zasilających plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
• Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót powinny być 

opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których rozwiązania techniczne podane 
zostały w dokumentacji technicznej.

 1.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.

 1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką. 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.

 1.6  DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej

 2  MATERIAŁY

 2.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 2.2  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Do  wygrodzenia  placu  budowy  należy  użyć  materiałów  ogrodzeniowych  zabezpieczających  plac  budowy  przed 
dostępem osób trzecich.  Dobór  materiałów wygrodzeniowych pozostawia  się  do uznania wykonawcy po uprzednim 
uzgodnieniu z zamawiającym. 
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Rusztowanie  rurowe  wraz  z  pomostami  i  łącznikami  oraz  całym osprzętem zgodnie  z   Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Do pozostałych prac należy użyć odpowiednich materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami 
oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną.

 3  SPRZĘT

 3.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 3.2  SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
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 ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany w  dobrym stanie  i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed rozpoczęciem pracy i  przed każdorazową  zmianą  załogi  sprzęt i  urządzenia należy sprawdzić  pod względem 
sprawności  technicznej  i  bezpiecznego  ich  użytkowania.  Ruchome  części  mechanizmów  sprzętu  zagrażające 
bezpieczeństwu  powinny  być  zaopatrzone  w  osłony  zapobiegające  wypadkom.  Przeciążenie  sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i 
czyszczenie sprzętu powinny być  dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynności w czasie pracy 
sprzętu jest zabronione.
Narzędzia  używane  na  placu  budowy  powinny  być  przystosowane  do  wykonywania  danego  rodzaju  robót  oraz 
kontrolowane  zgodnie  z  instrukcja  producenta.  Nie  wolno  używać  do  wykonywania  robót  budowlanych  narzędzi 
uszkodzonych  oraz  nie  odpowiadających  aktualnym  normom  przedmiotowym  lub  ustalonym  dla  nich  warunkom 
technicznym.
Narzędzia  ręczne o  napędzie  elektrycznym  powinny być  co  najmniej  raz  na  10  dni  kontrolowane,  jeżeli  instrukcja 
producenta  nie  przewiduje  innych  terminów kontroli  ich  sprawności  technicznej.  Wyniki  kontroli  narzędzi  roboczych 
powinny być odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,  zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
W przypadku gdy do wykonywania robót ma być użyty sprzęt o złożonej konstrukcji powinny być dostarczone dla niego 
zasady eksploatacji  i  konserwacji.  Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i  pomocniczym podlegającym przepisom o 
dozorze  technicznym  powinny  być  dostarczone  aktualne  dokumenty  uprawniające  do  jego  eksploatacji.  Sprzęt 
zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć  trwały i wyraźny napis określający istotne jego właściwości techniczne. 
Sprzęt  zmechanizowany  znajdujący  się  w  miejscu  wykonywania  robót  nie  może  być  udostępniany  osobom  nie 
stanowiącym jego bezpośredniej obsługi, na widocznym miejscu należy wywiesić przepisy o jego obsłudze i konserwacji.

 4  TRANSPORT

 4.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 4.2  TRANSPORT MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 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 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie  mogą być  stosowane 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

 5.1  ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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 5.2  WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy
Należy uwzględnić  fakt,  że  roboty budowlane mogą być prowadzone w czasie działania  przedszkola  zatem 
należy przewidzieć takie oznakowanie i ogrodzenia  terenu robót aby skutecznie wykluczyć ryzyko wystąpienia 
wypadku z udziałem dzieci.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy, a w szczególności :

 ogrodzić plac  budowy  ze  względu  na  ochronę  mienia  znajdującego  się  na  budowie  i  zapobieżenia 
niebezpieczeństwu jakie może zagrażać  w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót; ogrodzenie powinno być  wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 

 ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, 
nie mniejszej niż 1 m

 w przypadku konieczności zajęcia sąsiadujących z placem budowy terenów ulic lub placów ogólnego użytku, 
wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych zezwoleń organów takie zezwolenia wydających;

 wykonać w ogrodzeniu  placu  budowy odpowiednie  wejścia  lub  bramy dla  ruchu pieszego oraz bramy dla 
pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamknięciem;

 wyrównać stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia;

 w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we 
właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;

 zapewnić korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;

 zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach;
 wznieść stosownie  do  potrzeby  tymczasowe  budynki  lub  przystosować  budynki  istniejące  do  potrzeb 

pracowników  zatrudnionych  na  budowie  oraz  na  cele  składowania  materiałów,  maszyn  i  urządzeń  oraz 
przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu  zmechanizowanego  lub  pomocniczego  poza 
budynkami;

 usunąć z placu budowy gruz,  zbędne urządzenia,  materiały i  przedmioty mogące stwarzać  przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót.

Drogi dojazdowe i dojścia dla pieszych
Na  terenie  budowy  należy  wykorzystać  istniejącą  sieć  dróg  stałych  oraz  uzupełnić  ją  drogami  tymczasowymi, 
wykonanymi  na czas trwania budowy.  Drogi  należy wykonać  przed rozpoczęciem robót.  Drogi  dojazdowe do placu 
budowy  oraz  drogi  w  obrębie  placu  budowy  powinny  mieć  utwardzoną  nawierzchnię,  dostosowaną  do  środków 
transportowych, przewidzianych obciążeń i intensywności ruchu. 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom :

 ciąg pieszy powinien być wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokość ciągu powinna wynosić 
co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

 przejścia dla pieszych wyznaczyć w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych;
 przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oświetlone.

Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem 
przepisów przeciwpożarowych. W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna być dostosowana 
do  liczby  zatrudnionych  pracowników.  Budynki  tymczasowe  powinny  być  montowane  z  lekkich  elementów 
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów.
Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione i wyposażone na wypadek pożaru. 
Sprzęt przeciwpożarowy podręczny powinien znajdować się wewnątrz obiektu (gaśnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z 
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektów powinna być dostosowana do kategorii niebezpieczeństwa 
obiektu.
Każdy obiekt placu budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach 
ustawionych  przy  drogach  i  dojściach  do  obiektu  w  odpowiedniej  odległości,  tak  aby  informacja  dotarła  do  osób 
przebywających  w  pobliżu  obiektu  odpowiednio  wcześniej.  Zakazy  dotyczące  obiektów  powinny  być  umieszczone 
zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze 
powinny być  umocowane na trwałych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem 
śniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  i  przedłożyć  Inżynierowi,  przed  przyjęciem  robót,  dokumentacje  po 
wykonawcza  przedstawiająca  wszystkie  obiekty  tak,  jak  zrealizował  je  Wykonawca,  z  zaznaczeniem  lokalizacji, 
wymiarów  i  detali  wykonanych  robót.  Dokumentacja  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi 
przepisami prawa.
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 5.3  ZAKRES PRAC
 ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
 wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy
 wyznaczenie miejsca składowania materiałów

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe tego rodzaju, jakie występują przy realizacji niniejszego 
zadania.

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1  ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2  KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności przygotowania terenu pod budowę oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na terenie budowy.

 7  OBMIAR ROBÓT

 7.1  OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 8  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu kompletności 
dokonanej rozbiórki. Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym składowisku.

 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują: dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń. Rozbiórka elementów. Wywóz elementów na odpowiednie 
składowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji. Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu 
robót. Usunięcie ze stanowiska pracy materiałów będących własnością wykonawcy. Wszystkie elementy składowe tj. 
opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót 
stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu 
zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie 
wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto 
w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu 
w cenie ofertową.

 10  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
 Ustawa z dnia  1  lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003 r.,  Nr  207,  poz.  2016;  z  

późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
 Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  166,  poz.  1360,  z 

późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
 Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.  621, z późniejszymi 

zmianami),
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST –  02
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE

 1  PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

 1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
"Modernizacja sal i pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach – remont”

 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 wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie.

 1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Roboty demontażowe i rozbiórkowe:

• Demontaż wskazanych istniejących elementów wyposażenia pomieszczeń np. obudowy grzejnikowe 
(część do ponownego montażu), oprawy oświetleniowe (do ponownego montażu), demontaż kratek 
wentylacyjnych, 

• Demontaż wskazanych elementów stolarki okiennej oraz drzwiowej
• Demontaż istniejących drewnianych ścianek szklanych wraz podmurówkami oraz osadzoną w nich 

stolarką drzwiową 
• Demontaż istniejących okienek podawczych do zmywalni
• Usunięcie uszkodzonej wyprawy tynkarskiej, skucie obluzowanych tynków i zapraw  
• Demontaż istniejących okładzin ściennych we wskazanych pomieszczeniach
• Demontaż istniejących posadzek we wskazanych pomieszczeniach
• Demontaż urządzeń sanitarnych w toalecie personelu kuchni

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe tego rodzaju, jakie występują przy realizacji niniejszego 
zadania określa niniejsza specyfikacja.

 1.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.

 1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką. 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.

 1.6  DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

• Harmonogram i kolejność prac demontażowych
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

 2  MATERIAŁY
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Materiały pochodzące z rozbiórki: gruz, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywieźć na 
składowiska przeznaczone na daną grupę odpadów. Wykonawca w własnym zakresie zapewni miejsce składowania 
materiałów z rozbiórki.

 3  SPRZĘT

 3.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 3.2  SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
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.

 4  TRANSPORT

 4.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 4.2  TRANSPORT MATERIAŁÓW
Materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu materiałów luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane, ładunek winien być zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, złomu 
na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia.

 5  WYKONANIE ROBÓT

 5.1  ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 5.2  WYKONANIE PRAC
 5.2.1  Przed przystąpieniem do wykonania robót należy

• wykonać konieczne wygrodzenia i  zabezpieczenia terenu robót. Zabezpieczenia z taśmy, siatek lub innego 
materiału (jeżeli będzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),

• wykonać konieczne  demontaże  (jeżeli  będzie  to  konieczne  do  wykonania  robót)  drobnego  sprzętu  (np. 
oświetleniowego, tablic informacyjnych itp.)

• wykonać zabezpieczenia istniejącej  substancji  budowlanej  poprzez osłonięcie folią budowlaną,  płytami osb, 
odgrodzenie lub w inny sposób zapobiegający przypadkowym zniszczeniom i uszkodzeniom

• Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy spełnić następujące warunki:
◦ wyznaczyć zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne dla budynku i sprzętu
◦ rozbierany obiekt powinien być odłączony w sposób trwały, poza jego obrębem zewnętrznym od wszystkich 

instalacji (wraz z instalacjami wyposażenia wewnętrznego).
◦ na  terenie  rozbiórki  powinno  znajdować  się  wyposażenie  do  udzielania  pierwszej  pomocy  (w  razie 

wypadku) oraz niezbędny sprzęt p.pożarowy
◦ powinno funkcjonować zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla załogi
◦ załoga powinna być wyposażona we właściwe ubiory robocze: hełmy, szelki  bezpieczeństwa, właściwe 

narzędzia i sprzęt ręczny, niezbędny do bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbędny sprzęt ochrony 
osobistej

◦ należy zapoznać pracowników z technologią rozbiórki lub demontażu
◦ na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

▪ najbliższej straży pożarnej
▪ najbliższego punktu lekarskiego
▪ posterunku policji

◦ wszystkie prace należy prowadzić z zasadami i przepisami zawartymi w: 
▪ rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r  w 

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i 
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rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93)
▪ rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
▪ ustawie z dnia 07.07.1994 r „Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)

Przed  przystąpieniem  do  rozbiórek  należy  bezwzględnie  upewnić  się  o  odłączeniu  wszelkich  instalacji 
wchodzących w zakres robót rozbiórkowych lub z nimi kolidujących. Należy przewidzieć miejsce tymczasowego 
gromadzenia materiałów rozbiórkowych oraz szkodliwych odpadów budowlanych. Nawierzchnie asfaltowe oraz 
inne szkodliwe dla środowiska materiały porozbiórkowe należy przewidzieć do wywozu i utylizacji.
Zabrania  się  wykonywania  rozbiórek  poprzez  niekontrolowane  burzenie  lub  przewracanie  elementów 
budowlanych.  Rozbiórka  jednego  elementu  nie  może  pociągać  za  sobą  niekontrolowanego  upadku  lub 
przewrócenia  się  innego  elementu.  Gromadzenie  gruzu  na  innych  konstrukcyjnych  częściach  obiektu  jest 
zabronione.  Pracownicy  zatrudnieni  przy  rozbiórce  muszą  być  zapoznani  z  technologią  i  harmonogramem 
prowadzenia  robót,  wyposażeni  w  odpowiednią  odzież  ochronną  oraz  sprzęt  zabezpieczający,  zgodnie  z 
wymogami bhp przy prowadzeniu takich robót.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegającego od założeń projektowych lub stwarzającego zagrożenie dla 
dalszego prowadzenia robót należy porozumieć się z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w 
technologii lub harmonogramie prowadzenia robót.

 5.2.2  Po wykonaniu robót należy:

• usunąć folię, taśmę i inne zabezpieczenia,
• usunąć gruz, pył i odpady powstałe w trakcie wykonywania robót,
• przygotować teren i obiekt do prowadzenia robót budowlano-montażowych

 5.3  ZAKRES PRAC
• Demontaż  wskazanych  istniejących  elementów  wyposażenia  pomieszczeń  np.  obudowy  grzejnikowe 

(część do ponownego montażu)
• Demontaż wskazanych elementów stolarki okiennej oraz drzwiowej
• Demontaż istniejących drewnianych ścianek szklanych wraz podmurówkami oraz osadzoną w nich stolarką 

drzwiową 
• Demontaż istniejących okienek podawczych do zmywalni
• Usunięcie uszkodzonej wyprawy tynkarskiej, skucie obluzowanych tynków i zapraw  
• Demontaż istniejących okładzin ściennych we wskazanych pomieszczeniach
• Demontaż istniejących posadzek we wskazanych pomieszczeniach
• częściowa wycinka istniejącej zieleni niskiej;

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1  ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 6.2  KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, braku uszkodzeń spowodowanych 
demontażem elementów, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na terenie budowy.

 7  OBMIAR ROBÓT

 7.1  OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 8  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu kompletności 
dokonanej rozbiórki. Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym składowisku.

 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują: dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń. Rozbiórka elementów. Wywóz elementów na odpowiednie 
składowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji. Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu 
robót. Usunięcie ze stanowiska pracy materiałów będących własnością wykonawcy. Wszystkie elementy składowe tj. 
opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót 
stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu 
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zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie 
wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto 
w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu 
w cenie ofertową.

 10  PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych

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

• Rozporządzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

24/IV.A/s



„MODERNIZACJA SAL I POMIESZCZEŃ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA 
MIEJSKIEGO NR 5 W GLIWICACH – REMONT”

Stadium opracowania: projekt budowlano-wykonawczy

Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 03
STOLARKA ALUMINIOWA I SZKLENIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
montażu stolarki aluminiowej przewidzianej do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania 
inwestycyjnego: 
"Modernizacja sal i pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach – remont”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem stolarki 
aluminiowej przewidzianej w projekcie, obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem i wykończeniem.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 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 oraz projektanta.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Wszystkie nazwy własne 
produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 
właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów.

Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych

• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skład 
chemiczny, technologia wykonania)

• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Należy wybudować ścianki systemowe oraz sufity podwieszane kompletne, wykończone, wraz z elementami 
wykończeniowymi.  Zastosowane akcesoria winny zapewniać odpowiednie parametry wytrzymałościowe, zgodnie z 
wytycznymi technicznymi systemu oraz specyfikacją Inwestora. Profile, okucia oraz łączniki spełniające standardy. 
Rodzaj, wymiary i miejsce montażu określono w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem zamówienia należy dokonać 
pomiarów z natury. 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.2.1. Profile aluminiowe:
• słupy z kształtowników aluminiowych ułożone na wiązarach i płatwiach 
• poprzeczki z kształtowników aluminiowych
2.2.2. Kształtowniki aluminiowe:
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• EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 
T1 

2.2.3. Szklenie z szyb zespolonych przeziernych
• Szyba zewnętrzna: hartowana (ESG) gr. 6 mm spełniająca wymagania PN-B-13083: 1997.
• Szyba wewnętrzna: bezpieczna, warstwowa, laminowana (VSG ESG) 44.2
• Ramka cofnięta: gr 16 mm, wypełnienie: argon 90%
• solar faktor (g): 0,37
• współczynnik zacienienia: 0,43

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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 ST, projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 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 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane 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

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. Dokumentacja warsztatowa
W ramach wykonania i montażu stolarki aluminiowej przewiduje się:

• Wykonanie   projektu   warsztatowego z uwzględnieniem   konstrukcji   węzłów  oraz mocowania 
• Dokumentacja warsztatowa powinna zawierać:

◦ Obliczenia statyczne elementów nośnych (o ile będzie to konieczne) 
◦ Obliczenia   nośności   elementów   kotwiących   przeprowadzone   zgodnie   z   wymaganiami 

producenta tych elementów. 
◦ Rysunki  warsztatowe  zawierające  wszystkie   niezbędne  szczegóły   połączeń  zatwierdzane 

przez Projektanta i zarządzającego realizacją umowy. 
• ślusarka  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  na  podstawie 

zaproponowanych rozwiązań. 

5.2.2. Montaż 
Montaż należy  wykonać  zgodnie   z  dokumentacją  warsztatową   i zaleceniami  producenta zastosowanego 
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systemu
Elementy  ślusarki  należy  wykonać  łącznie  ze  wszystkimi  przyłączeniami  i  zakotwieniami  na  gotowo, 
dostarczyć na miejsce budowy i zamontować.

5.3. ZAKRES PRAC
• wykonanie stolarki aluminiowej dla projektowanych obiektów
• montaż stolarki zgodnie z dokumentacją projektową

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakości robót montażowych polega na sprawdzeniu:

• Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
• Dokładności prac wykończeniowych
• Zgodności materiałów

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.3. KONTROLA JAKOŚCI.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm.

Kontrola robót obejmuje:

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta

• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

• kontrolę jednorodności zastosowanego systemu

• kontrolę prawidłowości wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego systemu

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi w zakresie dopuszczalnych

odchyłek zgodnie z wymaganiami normowymi

• Ponadto kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

◦ Sposobu wykonania węzłów  mocowania fasady do konstrukcji budynku.

◦ Dokładności pozycjonowania fasady.

◦ Poprawności wmontowania, działania i regulacji okien i drzwi.

◦ Poprawność wmontowania innych drobnych elementów.

◦ Dokładność zamocowania świetlików.

◦ Jakość wykonania połączenia ściany osłonowej z budynkiem
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• W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót zgodnie z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW 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.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 
Jednostką obmiarową wykonania fasady jest 1[m2] 

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

8.1. ODBIÓR PODŁOŻA
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą.

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w 
punkcie 6 dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej 
oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać 
łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. 
przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  

• PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  

• PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.  

• PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 

• PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
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• PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 

• PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia 
odporności na obciążenie statyczne. 

• PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia 
odporności na obciążenie dynamiczne.  

• PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia 
odporności na próby włamania ręcznego. 

• PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła . Wraz z aktualizacją 

• PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.  

• PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 

• PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.  

• PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.  

• PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych  

• PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania 
ciepła metoda skrzynki grzejnej  – Część 1: Kompletne okna i drzwi.  

• PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja.  

• PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne. 

• PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania. 

• PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogień. 

• PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 

• PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

• PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych 

• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 

• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania. 

• Instrukcja nr 224 Instytutu Techniki Budowlanej „Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian 
zewnętrznych w budownictwie ogólnym".  

• Instrukcja nr 336 Instytutu Techniki Budowlanej „Wymagania odporności na uderzenia lekkich 
nieprzezroczystych przegród pionowych". 

• ZUAT - 15/11.05 „Systemy lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych". 

• PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność elementów budowlanych. 
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 04
ŚCIANY DZIAŁOWE W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
montażu ścianek działowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania 
inwestycyjnego: 
"Modernizacja sal i pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach – remont”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścianek 
działowych systemowych z płyt gipsowo - kartonowych.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 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 oraz projektanta.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Wszystkie nazwy własne 
produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 
właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów.

Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skład 

chemiczny, technologia wykonania)
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

Do wykonania prac należy zastosować:

• płyty gipsowo - kartonowe impregnowane, wodoodporne i zwykłe
• elementy systemowe potrzebne do montażu: profile, wieszaki, wkręty, itp.

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Należy wybudować ścianki systemowe oraz sufity podwieszane kompletne, wykończone, wraz z elementami 
wykończeniowymi.  Zastosowane akcesoria winny zapewniać odpowiednie parametry wytrzymałościowe, zgodnie z 
wytycznymi technicznymi systemu oraz specyfikacją Inwestora. Profile, okucia oraz łączniki spełniające standardy. 
Rodzaj, wymiary i miejsce montażu określono w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem zamówienia należy dokonać 
pomiarów z natury. 

2.2. ŚCIANKI SYSTEMOWE
Ściany wewnętrzne wykonane jako ściany działowe w systemie dowolnie wybranego producenta, wykonane na 
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konstrukcji z profili CW 75, UW75 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-włóknową lub cementowo-włóknową. Grubość 
ściany 125 mm, szerokość profilu 75 mm, podwójna okładzina z płyt 2 x 12,5 mm obuustronnie, wypełnienie wełną 
mineralną 75 mm. Izolacyjność akustyczna ścian działowych min. 52 dB

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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 ST, projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 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 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane 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

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. ŚCIANKI DZIAŁOWE

• WARUNki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu ścianek działowych powinny być zakończone prace związane z montażem podłóg 
oraz konstrukcji sufitów podwieszanych.

• Sposób wykonania robót
Montaż według instrukcji producenta systemu.
Profile UW, mocowane do podłogi, oraz profile CW, mocowane do ściany, oklejane samoprzylepną taśmą 
akustyczną. Przebieg ściany wyznacza się za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. 
Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. Profile 
przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących, 
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Profile CW powinny mieć u góry luz minimum 1 cm, jednak nie większy 
niż 2,5 cm, gdyż muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil słupkowy CW wkłada się 
najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe należy rozmieszczać w odległości 60, 40 lub 30 cm 
w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW.
Rozmieszczenie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt 
(rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak 
nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednia odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i 
drugim profilem.
Nie należy ze sobą skręcać profili.  Należy unikać sztukowania profili.  W przypadku otworów drzwiowych należy 
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pamiętać o ich wzmocnieniu przy pomocy profili pionowych. Dobór szerokości i rozstawu profili – według zaleceń 
producenta.
Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest w 
odstępach 75 cm, druga natomiast co 25 cm. Warunek takiego rozstawu to przerwa montażowa pomiędzy 
przykręceniem pierwszej i drugiej warstwy nie dłuższa niż 24 godziny. W przeciwnym razie obie warstwy 
przykręcamy co 25 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. U góry należy 
pozostawić 10 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na 
etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie 
płyt przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Przed ułożeniem izolacji należy poprowadzić wszystkie instalacje, przewidziane w danej ścianie. Po zapłytowaniu 
pierwszej  strony  ściany  i  po  ułożeniu  w  środku  instalacji  (elektrycznej  lub  sanitarnej),  należy  umieścić  między 
profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się  
przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile. Jeśli 
wysokość ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu 
ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.  Materiał izolujący należy starannie przyciąć do szerokości  
rozstawu profili pionowych CW i ułożyć go pomiędzy profilami, zapełniając szczelnie przestrzeń miedzy nimi, nawet 
wewnątrz profili.
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku 
przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami 
CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Płyty nie powinny stać na podłożu , lecz 
być podniesione o ok. 10 mm. 
Następnie przystępujemy do przygotowania docinanych powierzchni płyty do szpachlowania. Należy je odpylić i 
zagruntować przy pomocy środka gruntującego.
Przy szpachlowaniu najważniejsze jest użycie właściwego produktu, służącego do spoinowania płyt, odpowiednie 
przygotowanie materiału i technologia spoinowania. Szpachlowanie ma szczególne znaczenie dla końcowego efektu 
optycznego i dalszego bezawaryjnego użytkowania (brak spękań).
Rozrobiona masę szpachlowa nakładamy na połączenia płyt, a następnie wtapiamy w nią taśmę zbrojącą z włókna 
szklanego lub taśmę papierowa.

5.3. ZAKRES PRAC
• wykonanie ścianek działowych zgodnie ze wskazaniami w projekcie

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakości robót montażowych polega na sprawdzeniu:

• Sprawdzenie zakresu wykonanych prac

• Dokładności prac wykończeniowych

• Zgodności materiałów

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych”.

W szczególności powinna być oceniana:

– równość powierzchni płyt,

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

– wilgotność i nasiąkliwość,
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– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.4. KONTROLA JAKOŚCI.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm.

Kontrola robót obejmuje:

– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta

– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

– kontrolę jednorodności zastosowanego systemu

– kontrolę prawidłowości wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego systemu

– sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i ich wykończenia w

stykach, narożach, obrzeżach, szczelinach dylatacyjnych

– sprawdzeniu prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi w zakresie dopuszczalnych

odchyłek zgodnie z wymaganiami normowymi

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW 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.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą.

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza niż 0,5 m2.

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się 
na podstawie pomiarów w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

8.1. ODBIÓR PODŁOŻA
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą.
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8.2. ODBIÓR KOŃCOWY
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w 
punkcie 6 dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej 
oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać 
łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. 
przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN 520 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.

• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań

• PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania

• PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne Używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 
dźwięku

• PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

• PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej

• PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 
określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych

• PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości

• PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

• Określanie grubości PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności

• PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości

• PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 05
OKŁADZINY ŚCIENNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót kładzenia 
okładzin ściennych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
"Modernizacja sal i pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach – remont”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45431000-7 Kładzenie płytek
45432210-9 Wykładanie ścian
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłóg i 
posadzek.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 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 oraz projektanta.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac należy 
zastosować:

• płytki ceramiczne ścienne 
• elastyczna zaprawa klejowa do płytek 
• elastyczna zaprawa do fugowania
• środek gruntujący

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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 ST, projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

4. TRANSPORT
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4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 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 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane 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.

Unikać uszkodzeń płytek ceramicznych, chronić przed pęknięciem.
Fugę i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronić przed 
wilgocią. Płytki ceramiczne przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Montaż płytek ściennych
Płytki należy mocować na warstwie wyrównującej podłoże lub bezpośrednio na innym trwałym i mocnym podłożu. W 
przypadku zbicia istniejącej okładziny, podkład powinno się dokładnie oczyścić i wyrównać przy użyciu materiałów do 
wyrównywania i wygładzania. Materiały używane do wykonania okładzin powinny znajdować się w pomieszczeniach 
o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. Na oczyszczona i zwilżoną ścianę 
murowaną należy wyrównać lub nałożyć podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Podłoża pod okładziny z płytek 
ceramicznych powinny spełniać wymagania jak dla tynków III kategorii i powinny być starannie oczyszczone z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte. Przed rozpoczęciem robót płytki posegregować według 
wymiarów, gatunków i odcieni kolorów. Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić 
obrys okładziny, wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w 
poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonać od 
dołu po stwardnieniu podkładu. Płytki należy osadzić po nałożeniu na tylna żebrowana powierzchnie takiej samej 
zaprawy, jak zaprawa podkładu i docisnąć do podkładu.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C Spoiny powinny 
być prostolinijne i jednakowej grubości. Spoiny wypełnić elastyczną zaprawą do fugowania. W celu zagwarantowania 
jednolitej szerokości spoin należy stosować wkładki o odpowiedniej grubości. Odchylenia krawędzi płytek od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.3. ZAKRES PRAC
• wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy 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.
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Należy przeprowadzić następujące badania:

• przygotowania podłoża pod okładziny

• połączenia okładzin z podłożem

• odchylenia od pionu płaszczyzny okładzin ściennych

• ocenę estetyki wykonanych robót

• jednolitości barwy wymiarów wzoru okładziny na całej powierzchni

• dopasowania okładziny na styku z innymi elementami

• solidność montażu płyt betonowych oraz paneli drewnianych

6.4. RAPORT Z BADAŃ
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.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW 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.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
• dla okładzin ceramicznych m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. OGÓLNE zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje się za  zgodne z dokumentacja projektową SST i  uzgodnieniami  inspektora nadzoru jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

8.2. SZCZEGÓŁOWE warunki odbioru robót
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: 
głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin 
poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm,

• prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach 
łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za 
pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości – przez 
pomiar z dokładnością do 0,5 mm,

• jednolitości barwy płytek

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej 
oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać 
łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. 
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przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja , właściwości i znakowanie.

• PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia

• PN-BN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. cz.B : Roboty wykończeniowe , 
zeszyt5 

• Instrukcja ITB 397/2004. Okladziny wykładziny z płytek ceramicznych
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 06
ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:
"Modernizacja sal i pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach – remont”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45442100-8 Roboty malarskie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 
malarskich.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 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 oraz projektanta.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Materiały powinny być 
oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz 
budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie 
posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyroby 
budowlanego do zamierzonego zastosowania.

Do wykonania prac należy zastosować:

• do malowania wnętrz - farba dyspersyjna
◦ Pigment - odporne na światło pigmenty nieołowiowe, organiczne i nieorganiczne
◦ Substancja błonotwórcza - lateks styrenowo - akrylowy
◦ Rozpuszczalnik - woda.
◦ Efekt dekoracyjny - matowy
◦ Odporność na działanie wody - wytrzymuje kondensację pary wodnej występującą w pomieszczeniach 

kuchennych i łazienkowych. Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą.
◦ Odporność mechaniczna 

▪ odporna na ścieranie suchą tkaniną
▪ odporna na wielokrotne mycie wodą z dodatkiem środka myjącego i szorowanie miekką szczotką lub 

gąbką
◦ Odporność na działanie ciepła - nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do 

malowania grzejników.
◦ Inne - dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian
◦ Gęstość - ok.1,5 g/cm3 
◦ Schnięcie - Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20oC i wilgotności względnej ok. 50%, przy 

dobrej wentylacji 
▪ do schnięcia powierzchniowego 1 godziny
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▪ do nakładania następnej warstwy 2-4 godzin
◦ Do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni 

podłoża

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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 ST, projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 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 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane 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

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. MALOWANIE WEWNĘTRZNE
Przygotowanie podłoża

• Powierzchnie powinny być zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malować po 3-4 tygodniach sezonowania 
lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gładzi, szpachli).

• Powłoki farb wapiennych, klejowych oraz słabo przyczepnych należy całkowicie usunąć z podłoża, a następnie 
powierzchnie przemyć wodą w celu usunięcia pylistych pozostałości i kurzu. Pozostawić do wyschnięcia.

• Z powierzchni  należy  usunąć  zanieczyszczenia  ograniczające  przyczepność  farby.  Zanieczyszczenia  zmyć 
wodą ze środkiem myjącym. Pozostawić do wyschnięcia.

• Powierzchnie  zagrzybione  oczyścić  za  pomocą  szpachelki,  a  następnie  zastosuj  odpowiedni  środek 
grzybobójczy.

• Nierówności  i  uszkodzenia  powierzchni  wypełnić  odpowiednią  masą  szpachlową,  a  następnie  wyrównać  i 
wygładzić.

• Zagruntować malowane powierzchnie
Malowanie
Warunki malowania:

• temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10oC a+28oC 
• wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%

Zalecane metody malowania:
• pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego.
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• wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego o długości runa 10-18 mm 
• Nie wyklucza się zastosowania metod natryskowych, pod warunkiem przeprowadzenia prób technicznych.

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego):
• nie rozcieńczać emulsji
• nakładać 2 warstwy farby w odstępie 2-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
• nabierać na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby
• rozprowadzać dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy,
• taśmę malarską usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania

5.3. ZAKRES PRAC
• roboty malarskie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy 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.

6.4. RAPORT Z BADAŃ
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.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW 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.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m2 malowanej powierzchni

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

Odbiór podłoża

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 tego samego typu lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Odbiór robót malarskich
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, wałka 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 odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża.

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.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót bu-
dowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz 
realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. 
W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze 
robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź 
ujęcia elementu w cenie ofertową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

• 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-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

42/IV.A/s



„MODERNIZACJA SAL I POMIESZCZEŃ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA 
MIEJSKIEGO NR 5 W GLIWICACH – REMONT”

Stadium opracowania: projekt budowlano-wykonawczy

Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 07
PODŁOGI I POSADZKI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie kładzenia podłóg i posadzek przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 
"Modernizacja sal i pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach – remont”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45432110-8 Kładzenie podłóg
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45432112-2 Kładzenie nawierzchni
45262320-0 Wyrównywanie podłóg betonowych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłóg i 
posadzek

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 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 oraz projektanta.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac należy 
zastosować:

• Płytki gresowe  zgodnie z projektem budowlanym

• Elastyczna zaprawa klejowa do płytek gresowych  

• Elastyczna zaprawa do fugowania 

• Emulsja gruntująca 

• Materiał gruntujący przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie 
chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-
kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo - wapiennych oraz surowych powierzchni 
wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-
piaskowych. Emulsja jest środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy 
kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Może służyć również do 
wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i 
ułatwia jej czyszczenie. Emulsji można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

• Ogolnoużytkowa, obiektowa wykładzina rulonowa PCV, gładka, jednorodna do obiektow użyteczności 
publicznej, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem PuR

◦ Warstwa użytkowa 2,0mm
◦ Klasyfikacja zastosowań EN 685 – 34/43
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◦ Antypoślizgowość: R10.
◦ Ścieralność: 4
◦ Trudnopalność: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1
◦ Antystatyczność EN 1815: 2 kV
◦ Struktura heterogeniczna,
◦ Wzór bezkierunkowy – uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego i Inspektorem Nadzoru,
◦ Kolor i faktura uzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego i Inspektorem Nadzoru,
◦ Zamawiający wymaga przedstawienia do oferty dostępnego wzornika wykładziny w celu wyboru aranżacji 

poszczególnych pomieszczeń.
◦ Wykładziny rulonowe PCV muszą posiadać :

▪ atest przeciwpożarowy – określenie trudno-zapalności wg PN-88/B-02854,
▪ określenie antystatyczności wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204,
▪ Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002,
▪ Aprobatę techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania, 
▪ Wyrób – wykładzina rulonowa PCV musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak 

bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie.
• Wykładzina rulowana PCV sportowa, heterogeniczna

◦ Grubość całkowita: 4 mm
◦ Grupa ścieralności: T
◦ Współczynnik odbicia >90%
◦ Amortyzacja uderzeń min. 58%
◦ Wzór bezkierunkowy – uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego i Inspektorem Nadzoru,
◦ Kolor i faktura uzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego i Inspektorem Nadzoru,
◦ Zamawiający wymaga przedstawienia do oferty dostępnego wzornika wykładziny w celu wyboru aranżacji 

poszczególnych pomieszczeń.
◦ Wykładziny rulonowe PCV muszą posiadać :

▪ atest przeciwpożarowy – określenie trudno-zapalności wg PN-88/B-02854,
▪ określenie antystatyczności wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204,
▪ Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002,
▪ Aprobatę techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania, 
▪ Wyrób – wykładzina rulonowa PCV musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak 

bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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 ST, projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 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 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia 
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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

4.2. TRANSPORT  MATERIAŁÓW
Fugę i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronić przed 
wilgocią. Płytki gresowe przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta. Unikać uszkodzeń płytek 
gresowych, chronić przed pęknięciem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE POSADZEK Z PŁYTEK GRESOWYCH
Roboty posadzkowe zawierają się w dostarczeniu i kompletnym wykonaniu wszystkich warstw posadzki łącznie z pracą 
wszelkiego rodzaju urządzeń i ludzi, przygotowaniem podłoża, zabezpieczeniem innych części budynku przed 
zabrudzeniem podczas wykonywania prac. Należy chronić świeżą posadzkę przed zbyt raptownym wysychaniem. 
Gładzie należy wykonać uwzględniając różnice grubości kafelek i innych wykładzin i w taki sposób żeby przy kładzeniu 
płytek lub wykładzin posadzkowych powierzchnie posadzek były na tym samym poziomie dopuszczalne progi w strefie 
przejść max 2cm przejścia dostosowane dla niepełnosprawnych. Należy stosować materiał tylko pierwszego gatunku. 
Wymagane uzgodnienie Zamawiającym przed dokonaniem zakupu. Montaż płytek gresowych obejmuje: położenie 
płytek posadzkowych  ułożonych wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, łącznie z położeniem elastycznej powłoki 
uszczelniającej pod okładziny z montażem listew podłogowych, progowych, narożnych, elementów maskujących otwory 
rewizyjne, z osadzeniem elementów podłogowych i ich uszczelnieniem materiałem elastycznym itp.; wraz ze wszystkimi 
pracami porządkowymi po zakończonej pracy. Podłoga wykończona fugami silikonowymi w narożnikach i niszach. 

5.3. RENOWACJA LASTRYKA
W  pierwszej  kolejności  należy  wykonać  wszelkie  uzupełnienia  istniejących  ubytków  masą  stanowiącą  mieszaninę 
cementu  portlandzkiego,  grysu  kamiennego i  wody z  dodatkiem odpowiednio  dobranego barwnika.  Można również 
stosować gotowe zaprawy reprofilacyjne – dotyczy to głównie małych, nieznacznych ubytków, dla których stosowanie 
mieszaki cementu i grysu jest zupełnie niezasadne z powodu zbyt małych rozmiarów ubytku.

Postępowanie z większymi ubytkami: 
Przed uzupełnieniem miejsce ubytku należy odpylić i dokładnie odczyścić. Ubytki w stopnicach oraz w innych miejscach 
wymagających podwyższonej wytrzymałości należy zazbroić przez montaż dybli ze stali nierdzewnej (przy znacznych 
ubytkach  można  dyble  połączyć  drutem  ze  stali  nierdzewnej).  Powierzchnie  ubytku  należy  posmarować  emulsją 
polepszającą przyczepność. Następnie, za pomocą szpachli, nanieść metodą „mokre na mokre”, zaprawę cementową z 
dodatkiem grysu o odpowiednim uziarnieniu oraz barwnika (uprzednio dobranego), modyfikowaną polimerem.  

Postępowanie z mniejszymi ubytkami: 
Przygotowanie podłoża dla uzupełnienia mniejszych ubytków jest identyczne jak opisano wyżej. Wypełnienie mniejszego 
ubytku należy wykonać za pomocą zaprawy reprofilacyjnej z dodatkiem odpowiedniego barwnika. 

Postępowanie ze spękaniami:
Należy w pierwszej kolejności ustalić przyczynę spękania posadzki. Znaczne pęknięcia należy zbadać pod kątem ich 
pochodzenia konstrukcyjnego. W tym celu należy zbadać strop znajdujący się pod posadzką poprzez oględziny od 
spodu lub wykonanie odkrywki w miejscu spękania. Jeżeli  pęknięcie ma charakter konstrukcyjny należy wezwać na 
budowę projektanta celem wyboru dalszego trybu postępowania. Po naprawieniu przyczyny pęknięcia koniecznym może 
się okazać wymiana całego pola posadzki, które uległo spękaniu. W takim wypadku należy na tym obszarze wykonać 
nową posadzkę na wzór posadzki istniejącej. W przypadku małych pęknięć, nie mających charakteru konstrukcyjnego, 
należy wykonać ich uzupełnienie wg opisu powyżej.

Szlifowanie:
Proces szlifowania wykonać mechanicznie, bez użycia środków chemicznych z wykorzystaniem odpowiednich dysków 
diamentowych. W przypadku np. dysków MS, umiejscowionych na planetario 1000 lub 1200 obrotów na minutę. Podłoże 
szlifować do uzyskania równego poziomu. Następnie powtórzyć czynność szlifu z wykorzystaniem dysków MS o coraz 
wyższych gradacjach. Etap ten pozwoli wyeliminować głębsze rysy spowodowane przez dyski o niższych gradacjach. 
Trzeci etap to szlifowanie z wykorzystaniem dysków resibondowych. Etap ten zapewnia ostateczną eliminację płytkich 
rys i pozwala na uzyskanie zakładanego połysku. Wyszlifowana podłoga powinna być równa, zlikwidowane powinny 
zostać różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi polami. Stopień uzyskanego połysku powinien zostać uzgodniony z 
Inwestorem oraz Konserwatorem Zabytów, przy uwzględnieniu zapewnienia odpowiedniej antypoślizgowości posadzki. 

Krystalizacja:
Zakończeniem pracy jest krystalizacja posadzki. Krystalizacja to proces zmiany struktury powierzchniowej przy pomocy 
kwaśnego środka chemicznego (krystalizatora),  występującego w postaci  płynnej  lub proszku. W trakcie krystalizacji 
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dochodzi do reakcji chemicznej między kryształami węglanu wapnia i kwasem krystalizatora w wyniku czego struktura 
kryształu węglanu otwierając się, ulega zniszczeniu i powstają nowe związki chemiczne. W ten sposób w wierzchniej 
warstwie miękki węglan wapnia przeistacza się w twarde związki krzemianu wapnia. Krzemiany charakteryzujące się 
dużą twardością i odpornością na zarysowanie i ścieranie zwiększają odporność posadzki czyniąc ją twardą i gładką, 
jednocześnie  nadając  naturalny  połysk  przy  zachowaniu  właściwości  antypoślizgowych.  Krystalizację  wykonać  przy 
pomocy:

• szorowarki jednotarczowej o obrotach ok. 150 obr/min i wadze 45-55 kg; 
• padu z wełny stalowej, najlepiej nierdzewnej (krystalizator płynny) lub pad czerwony (krystalizator w proszku); 
• krystalizatora

Pad z wełny stalowej pod ciężką szorowarką wytwarza w trakcie pracy temperaturę, która ułatwia krystalizację a sam 
proces przebiega sprawniej. Należy zwrócić uwagę na pad stalowy, w szczególności na grubość wełny, aby w czasie 
procesu krystalizacji  nie rysować powierzchni  kamienia. Najlepszym jest  „tkany” pad stalowy firmy  – jego struktura 
pozwala na szybkie i bardzo dokładne wcieranie krystalizatora. Konieczne jest wykonanie próby na kawałku podłogi bo 
kamienie  zawierają  różne  ilości  związków  wapnia  i  w  związku  z  tym  różnie  reagują  na  kwas  krystalizatorów.  W 
przypadku krystalizatora  w proszku pozwoli  dodatkowo ocenić  czas  polerowania  do  uzyskania  satysfakcjonującego 
rezultatu.                        
Sam proces krystalizacji jest prosty i w przypadku krystalizatora płynnego wymaga następujących kroków: 

• Mycie powierzchni, najlepiej środkami neutralnymi ; 
• Dokładne płukanie; 
• Spryskanie krystalizatorem w atomizerze, ok. 1m2 podłoża; 
• Wcieranie do sucha szorowarką z padem stalowym; 
• Powtórzenie 2-3 krotnie 3-ciego i 4-tego kroku, aż do uzyskania właściwego stopnia zabezpieczenia /połysku; 
• W przypadku krystalizatora w proszku: 
• Mycie powierzchni, najlepiej środkami neutralnymi; 
• Dokładne płukanie; 
• Zmieszać proszek z wodą; 
• Rozlać roztwór na podłogę pamiętając, że jednorazowo należy krystalizować ok. 4m2 podłoża; 
• Rozprowadzać i  krystalizować szorowarką i  czerwonym padem nylonowym przez określony podczas próby 

czas; 
• Zebrać szlam odkurzaczem na mokro (nie dopuszczać do wyschnięcia); 
• Spłukać dwukrotnie czystą wodą; 

Końcowym  procesem  krystalizacji  jest  wtarcie  białym  padem  wosku,  którego  zadaniem  jest  polepszenie  luminacji 
powierzchni marmurowych i granitowych, wydobycie głębi koloru podłogi i działanie wodoodporne . Po nałożeniu wosku 
raz jeszcze, dla osiągnięcia ostatecznego połysku, należy polerować padem metalowym.
Po  krystalizacji  podłoga  jest  skutecznie  zabezpiecza  przed  szybkim  niszczeniem,  poprawia  jej  połysk  i  ułatwia 
konserwację.

5.4. ODTWORZENIE LASTRYKA
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość podłoża 
betonowego na ściskanie powinna wynosić minimum 25 N/mm2, a wytrzymałość na odrywanie – co najmniej 1,5 N/mm2. 
Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Słabe lub miękkie podłoża mogące ulegać 
spękaniom  i  odkształceniom  pod  wpływem  obciążeń,  usunąć.  Celem  wyrównania  nawierzchni  można  zastosować 
polimerowo cementowy podkład posadzkowy. Podłoże zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia. Na tak 
przygotowane  podłoże  rozkładamy  warstwę  sczepną  i  rozprowadzamy  przy  pomocy  twardej  szczotki.  Następnie 
przystępujemy do procesu rozkładania przygotowanej zaprawy lastryko.
Nakładanie zaprawy lastryko:
Przygotowaną zaprawę lastryko wylewać na podłoże i rozprowadzać na odpowiednią  grubość przy pomocy zgarniaka 
dystansowego,  łaty z  jednoczesnym zastosowaniem niwelatora  laserowego lub  listew dystansujących,  jednocześnie 
wygładzając pacą powierzchnię do osiągnięcia równomiernej, gładkiej struktury.

Podczas procesu rozkładania, zarówno po warstwie sczepnej jak i po świeżej wylewce należy poruszać się w butach z 
kolcami. Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego 
śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Do wstępnego zatarcia należy nałożyć 
dysk,  a  kolejne  zatarcia  dokonywać  łopatkami  ustawianymi  stopniowo  pod  coraz  większym  kątem  do  uzyskania 
jednorodnej gładkiej, równej powierzchni. Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, jednak nie wcześniej niż w 
momencie  gdy  na  posadzce  mogą  pozostawać  odciśnięte  ślady  po  butach,  należy  nanieść  preparat  pielęgnujący 
zgodnie z karta techniczną w ilości ok. 0,15 – 0,20 l/m2. Po całkowitym wyschnięciu pielęgnatora powierzchnię należy 
przykryć  folią  w  celu  dodatkowego  zabezpieczenia  przed  czynnikami  zewnętrznymi.  Folię  na  posadzce  należy 
utrzymywać przez cały okres dojrzewania aż do momentu rozpoczęcia szlifowania. Nacinanie szczelin dylatacyjnych 
powinno odbywać się w momencie, gdy ostrze piły nie wyrywa kruszywa z posadzki Na czas prac dylatacyjnych należy 
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usunąć folię z posadzki. Po zakończeniu nacinania szczelin przeciwskurczowych, całą nawierzchnię należy ponownie 
przykryć  folią.  Wypełnienie  dylatacji  odpowiednią  masą   należy  przeprowadzić  w  trakcie  lub  bezpośrednio  po 
zakończeniu prac związanych z polerowaniem wierzchniej warstwy posadzki.
Warunki eksploatacji dojrzewającej posadzki: 
Ruch pieszy dopuszczalny jest po 7 dniach od momentu wbudowania. Pełne obciążenie posadzki dopuszczalne po 
procesie szlifowania, jednak nie wcześniej niż po 28 dniach od momentu wbudowania. Po 7 dniach od wbudowania przy 
utrzymującej  się temperaturze 20C   można przystąpić do procesu szlifowania,  niższa temperatura spowalnia proces 
dojrzewania i wydłuża czas, po jakim można zacząć szlifowanie.
Szlifowanie:
Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do szlifu należy usunąć 
mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty, środki pielęgnacyjne), naprawić i 
wypełnić ubytki i uszkodzenia. 
Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dysków diamentowych metalowych dt 0 umiejscowionych na 
planetario. podłogę należy wyszlifować do uzyskania perfekcyjnie równego poziomu. proces powtarzamy z 
wykorzystaniem dysków metalowych dt 1, dt 2. nie wolno podjeżdżać pod ściany ze względu na możliwość powstania 
wyrw, zalecana bezpieczna odległości 5 cm. zaleca się również pracę „na krzyż”, (szlifować powierzchnie najpierw z dołu 
do góry i z góry na dół, a następnie  z prawej do lewej strony i z powrotem). po zakończeniu pracy z dyskiem dt2 należy 
posadzkę odkurzyć oraz przemyć. kolejnym etapem jest aplikacja pielęgnatora, zgodnie z kartą techniczną produktu. 
preparat należy nanosić na suchą nawierzchnię metodą natryskową i rozprowadzić mopem mikrofibrowym do uzyskania 
całkowitego pokrycia nawierzchni aby podłoga pozostała mokra przez 15 min w miejscach wysychających szybciej 
powtórzyć aplikację. następnie należy odczekać 3-6 godz. w zależności od wentylacji pomieszczenia. następny etap to 
praca z wykorzystane dysków polerskich. etap ten zapewni ostateczną eliminację płytkich rys. pracę rozpoczynamy z 
wykorzystaniem diamentów mck 3, mck 4.  szlifować należy również „na krzyż” lecz na tym etapie można dojeżdżać do 
ściany. końcowym etapem jest wypolerowanie posadzki używając diamentów mck 5,  mck 6 i mck 7 oraz wybłyszczenie 
przy użyciu padów z naturalnego włosia i zastosowaniu odpowiedniego preparatu pielęgnacyjnego zgodnie z kartą 
techniczną produktu. aplikację produktu należy przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego tak 
aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi gdyż będą one widoczne 
i negatywnie wpłyną estetykę posadzki.

5.5. MONTAŻ WYKŁADZINY RULONOWEJ PCV 
• przed nałożeniem warstwy kleju podłoże należy wyrównać i zagruntować
• wykładzinę przykleić odpowiednim klejem do podłoża,
• cokoliki wyprofilować z układanej wykładziny poprzez wyłożenie jej na ścianę celem utworzenia cokołu o 

wysokości 10 cm,
• wszystkie łączenia wykładziny PCV należy zgrzać - połączyć termicznie,
• wykładzinę rulonową PCV układać wg technologii producenta,
• należy zastosować grunty i kleje wg technologii producenta wykładzin,
• minimalna temperatura podłoża przy montażu wykładziny PCV to 16 ºC,
• maksymalna wilgotność podłoża przy układu wykładziny rulonowej to 65 %,
• wykładzina przed przyklejeniem powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża, 
• nie dopuszcza się występowania deformacji, pęcherzy, fałd itp.,

5.6. ZAKRES PRAC
• wykonanie warstw posadzkowych i położenie płytek gresowych w pomieszczeniach wskazanych projektem
• wykonanie warstw posadzkowych i położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach wskazanych projektem
• wykonanie renowacji istniejących posadzek z lastryka

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
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obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy 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.

6.4. RAPORT Z BADAŃ
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.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW 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.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej 
oraz realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie  wymienione element  dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać 
łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek  części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np. 
przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
• Instrukcje techniczne producenta, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
• Atesty zgodności, certyfikaty.

48/IV.A/s



„MODERNIZACJA SAL I POMIESZCZEŃ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA 
MIEJSKIEGO NR 5 W GLIWICACH – REMONT”

Stadium opracowania: projekt budowlano-wykonawczy

Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 08
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażu stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania 
inwestycyjnego:
"Modernizacja sal i pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach – remont”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okien

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem montażu  
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.

Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych lub z PCV, 
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 

Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i 
zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do 
jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 

Ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do 
zabudowania stolarką 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 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 oraz projektanta.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania dotyczące stolarki I SLUSARKI DRZWIOWEJ, ślusarki OKIENNEJ.
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom 
przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektorów nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 
obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą 
posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. Zastosowane materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wbudować stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami. Rodzaj, wymiary i miejsce montażu określono w 
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dokumentacji projektowej. 

Okna 

Okna o odpowiedniej szczelności i izolacyjności ogniowej – zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej branży 
architektonicznej oraz z wymaganiami ochrony p.poż – opisanymi w dokumentacji projektowej

Wspołczynnik izolacyjności cieplnej okna nie mniejszy niż Uw = 1,3 W/m2K, 

Drzwi

Zgodnie z opisem  w dokumentacji projektowej.

Wspołczynnik izolacyjności cieplnej drzwi zewnętrznych nie mniejszy niż Uw = 1,7 W/m2K, 

Zamontować samozamykacze, kratki, rodzaje zamków - wg dokumentacji projektowej

Okucia budowlane

Każdy wyrób stolarki budowlanej winien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo – 
osłonowe. Okucia winny odpowiadać wymaganiom PN lub określonymi w świadectwie ITB. Okucia stalowe powinny być 
zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. W oknach zewnętrznych zastosować okucia 
antywłamaniowe Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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 ST, projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 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 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane 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

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC
Wymagania przy montażu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i  drzwi  należy ocenić możliwość bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez:
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• ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i 
wypoziomowania;

• sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;

• sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku;

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążyć części nośne budynku. Warunkiem 
prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które 
mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy okien 
i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.
Montaż stolarki należy wykonać w warstwie ocieplenia budynku na systemowych kotwach mocujących. Zgodnie z 
wytycznymi producenta kotew.

Okna
Przed przystąpieniem do mocowania ościeżnic należy sprawdzić, czy dostarczone okna są zgodne z zamówieniem 
oraz z dostępną dokumentacja. Ważną czynnością jest skontrolowanie stanu samego otworu okiennego. Otwór 
okienny trzeba oczyścić z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczeń. Gdy przewiduje się stosowanie klejów lub 
taśm samoprzylepnych powierzchnie klejone należy starannie oczyścić i wygładzić. Po oczyszczeniu i przygotowaniu 
otworu okiennego do zamocowania nowego okna wyjąć skrzydła okienne z ościeżnicy. Wyjęte skrzydła odłożyć, 
stawiając w taki sposób, aby opierały się o podłoże dolna krawędzią. Jest to bardzo ważne, ze względu na właściwe 
położenie szyby w skrzydle. W przypadku niewłaściwego oparcia skrzydła okiennego szyba zespolona może ulec 
niekontrolowanemu przesunięciu. Ościeżnice przed montażem trzeba uzbroić we wszystkie przewidziane elementy 
dodatkowe, takie jak przyłącza parapetowe. Kompletną ościeżnice ustawić w otworze podkładając kliny. Przy pomocy 
klinów należy wypoziomować oraz wypionować ościeżnice regulując jednocześnie szeroko szczelin styku miedzy 
ścianą i ościeżnica, tak aby były jednakowe ze wszystkich stron okna. Po ustawieniu ościeżnicy w otworze sprawdzić 
jej geometrie poprzez pomiar przekątnych ościeżnicy. W przypadku gdy przekątne są równe, stabilizować ościeżnice 
za pomocą klinów. Jeżeli przekątne różnią się miedzy sobą, przeprowadzić cały proces od początku. Do mocowania 
ościeżnicy w otworze okiennym używać dybli lub kotew. Rozmieszczenie dybli lub kotew oraz ich ilość muszą być tak 
dobrane by przenieść na ścianę wszystkie obciążenia działające na okno. Odległość miedzy dyblami bądź kotwami 
nie powinna przekraczać 70 cm, zaś odległość od naroży zgrzewanych i połączeń słupków stałych powinna wynosić 
przynajmniej 15 cm. Ze względu na możliwość przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej części 
ościeżnicy zaleca się w tym miejscu stosować kotwy obrotowe. Dokręcając ostatecznie śruby lub kotwy należy 
uważać, by nie odkształcić profilu ościeżnicy. Nadmierne dokręcenie śrub dybli może wygiąć profil ościeżnicy, 
szczególnie gdy trafi on na opór klina stabilizującego. Nieumiejętne mocowanie ramienia kotwy może doprowadzić 
do zwichrowania lub skręcenia profilu ościeżnicy. Po ostatecznym zamocowaniu łączników wyjmujemy kliny 
stabilizujące i możemy przystąpić do następnego etapu montażu okna, jakim jest uszczelnienie styku ściany z 
ościeżnicą. Do wypełnienia szczeliny styku stosuje się przeważnie poliuretanowe jednoskładnikowe pianki 
montażowe, które są łatwe w nakładaniu. Do wypełnienia szczelin stosować sznury oraz taśmy wypełniające i 
uszczelniające wyprodukowane z miękkiego kauczuku syntetycznego. Przekroje taśm i sznurów dobierać do 
wielkości spoiny czy szczeliny, która wypełnić należy do całkowitego jej zamknięcia. Najczęściej spotyka się sznury 
uszczelniające okrągłe o średnicach od 6 do 40 mm, wykonane z miękkiego i porowatego kauczuku syntetycznego. 
Należy zwrócić uwagę, by sznury i taśmy uszczelniające były zgodne pod względem reaktywności chemicznej ze 
stosowanymi piankami i szczeliwami. Sznur uszczelniający wcisnąć miedzy ościeże a ościeżnice. W następnej 
kolejności styk wypełnić pianką montażowa. Po stężeniu pianki usunąć jej nadmiar (ściąć przerosty), a lico styku 
wypełnić szczeliwem silikatowym. Po wypełnieniu lico styku wygładzić i wyprofilować. Styk ościeżnicy z nadprożem 
uszczelnić w ten sam sposób jak styki pionowe.

Stolarka drzwiowa
Przed osadzeniem nowych elementów stolarki, ościeża otworów drzwiowych należy dokładnie oczyścić. 
Powierzchnie ościeżnic drzwiowych od strony muru należy zabezpieczyć przed korozja biologiczną środkami 
impregnacyjnymi. W sprawdzone i przygotowane ościeża wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. Przed zamocowaniem drzwi należy prawidłowo ustawić w pionie i w poziomie za 
pomocą klinów drewnianych. Do mocowania drzwi używać oryginalnych kołków rozporowych lub kotew 
(zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi. Odległość kołków lub kotew od złącz 
narożnikowych powinna wynosić nie więcej niż 30 cm, natomiast odległość między kołkami lub kotwami nie może być 
większa niż 75 cm. Punkty mocowania należy umieszczać zarówno na pionowych, jak i łukowych elementach 
ościeżnicowych. Po zamocowaniu drzwi należy usunąć kliny drewniane, a następnie przestrzeń pomiędzy ościeżnicą 
a ścianą wypełnić pianką poliuretanową. Dla zapewnienia całkowitej szczelności, styki obwodowe po obu stronach 
drzwi, uszczelnić masą silikonową. Po zmontowaniu stolarki drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarki nie powinny przekraczać poniższych wartości:
• luzy między skrzydłami + 2 mm,

• luzy między skrzydłami a ościeżnicą – 1 mm. 
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5.3. ZAKRES PRAC
• montaż okien i drzwi wskazanych w projekcie

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy 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.

6.4. RAPORT Z BADAŃ
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.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW 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.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej 
oraz realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie  wymienione element  dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać 
łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek  części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np. 
przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 09
WYPOSAŻENIE 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wyposażenia przewidzianych do wykonania w ramach robót dotyczących zadania inwestycyjnego:  
"Modernizacja sal i pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach – remont”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyposażenie . 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem i wykończeniem.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 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 oraz projektanta.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Meble mają posiadać certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 1335-1 oraz PN-EN1335-2 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą 
akredytację  PCA (Polskie  Centrum Akredytacji).  Meble  maja  posiadać  certyfikat  zgodności  z  normami  dotyczącymi 
bezpieczeństwa  użytkowania:  PN-EN  13761  wystawione  przez  niezależną  jednostkę  certyfikującą  posiadającą 
akredytację  PCA (Polskie  Centrum  Akredytacji).  Mają  być  wykonane  w  technologii  zapewniającej  wysoki  komfort 
użytkowania  wraz  z  bardzo  wysoką  jakością  wykonania.  Mają  być  przeznaczone  do  intensywnej  eksploatacji  w 
budynkach użyteczności publicznej. 

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą przedstawić 
oferty równoważne. Wykonawcy mogą  zaproponować  rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je 
przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, 
m.in. o ile spełnione są  minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli 
równoważnych należy przedstawić bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta.
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe 
jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny 
zakres tolerancji. Nie dopuszcza się zmiany szerokości i głębokości lad oraz zmiany zakresu regulacji wysokości, foteli 
obrotowych.
Wszystkie  zaproponowane  rozwiązania  muszą  być  systemowe,  seryjnie  produkowane.  Pod  pojęciem  systemowe 
Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na 
rozbudowę.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§ 6.1), Zamawiający 
wymaga:

• Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzające zgodność z normami. 
Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności, certyfikaty mają być wystawione przez 
niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje 
się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w 
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przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj 
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą 
posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie 
budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą 
systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

• W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy przedstawić minimum jedną, 
osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta 
katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, 
rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie 
rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany 
mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg 
indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, 
zabudów indywidualnych itp. Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego opisu 
– wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy oferta 
spełnia wymagania.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
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 ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwo-
ści  przewożonych materiałów.  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Transport elementów wyposażenia, narzędzi potrzebnych do wykonania robót, oraz całkowity montaż i jego 
usytuowanie  wykonany będzie przez wykwalifikowanych pracowników producenta wyposażenia.

5.1. ZAKRES PRAC
• Wymiana dachowego wentylatora kuchennego
• Wymiana okapu
• Montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji
• Montaż nowego wyposażenia oraz armatury w wybranych pomieszczeniach 
• Montaż nowych obudów grzejnikowych we wskazanych miejscach i pomieszczeniach 
• Renowacja istniejących obudów grzejnikowych wraz z ich ponownym montażem
• Ponowny montaż innych elementów zdemontowanych na czas trwania prac remontowych, np. 

opraw oświetleniowych
• Montaż nowego wyposażenia budowlano-instalacyjnego w wybranych pomieszczeniach
• Wymiana urządzeń sanitarnych w toalecie personelu kuchni

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót.

Kontrola jakości robót montażowych polega na sprawdzeniu:
• Sprawdzenie zakresu wykonanych prac

• Dokładności prac wykończeniowych

• Zgodności materiałów

W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności  prowadzenia  robót  z  projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA jakości.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez  producenta  ich  jakości  nie  mogą  być 
dopuszczone do stosowania.
Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 
materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z 
postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm.

Ściana podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i uszkodzeń mechanicznych. Do-
starczone elementy muszą być kompletne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW 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

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

8.1. OGÓLNE ZASADY

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbiór końcowy
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykona-
nia robót z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej 
oraz realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie  wymienione element  dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać 
łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia danej  pozycji  w jakiejkolwiek  części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np. 
przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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