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1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót. 
 
 
1.2.Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót. 
 
 
1.3.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych 
w specyfikacji szczegółowej. 
 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
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zachodzących w toku wykonywania robót. 
1. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robót. 
Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i innych dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzenia przez inżyniera. 
 
Materiały 
 
– wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inżyniera. 
W przypadku gdy w specyfikacji technicznej podano nazwę handlową lub jego 
producenta należy rozumieć, że zastosowanie danego materiału jest przykładowe, 
zdaniem projektanta najlepiej spełniające warunki kontraktu. 
Za zgodą inżyniera można stosować materiały o parametrach takich samych lub 
lepszych mających aprobatę techniczną. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego lub modernizacja istniejącego 
zadania Budowlanego. 
 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją budowli. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inżyniera. 
 
1.5.1. 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację, dziennik budowy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić inżyniera, który winien dokonać odpowiednich 
zmian i poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.2. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
przejścia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inżyniera . Tablice 
informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 2 
 
1.5.3.                                    
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie 
się stosował do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób fizycznych lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań szczególnie zwróci uwagę na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz zachowa środki ostrożności 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych środkami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz ochrona przed możliwością powstania pożaru. 
1.5.4. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej poprzez utrzymywanie 
w stanie gotowości sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.5.5. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie wykonywania robót np. materiały 
pylaste mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
zamawiający . 
1.5.6. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji, wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 
1.5.7. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
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naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 
1.5.8. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać 
do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas trwania budowy do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.10. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. 
Źródło uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
2.2. 
Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca odpowie za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródło wskazane przez 
zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji do zatwierdzeni a inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów 
i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane 
z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
2.3. 
Inspekcja wytwórni materiałów 
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inżyniera w celu sprawdzenie 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku gdy inżynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki : 
a) inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzenia inspekcji. 
b) inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera. Jeśli inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inżyniera. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsce czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inżynierem lub poza teren 
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
2.6. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody inżyniera. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
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 S.T. lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera, w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i wskazania inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 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 inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowaniu, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
Niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
W dokumentacji projektowej, S.T. i wskazaniach inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez inżyniera, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami S.T., PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich obiektów i elementów robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inżyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
wytycznych. Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej 
i w S.T., a także w normach i materiałach naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inżyniera 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, S.T. oraz poleceniami 
przekazanymi przez inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólna opisująca: 
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót , 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-sposób zapewnienia bhp, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 
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 pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja 
 
 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
6.2. 
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Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inżynier może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i S.T. 
 
 
Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w S.T., w normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań. Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. 
Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczone przez niego wzoru lub 
Innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami S.T. na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
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na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i S.T. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. 
Certyfikacje i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 
2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustawiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
 
 
i które spełniają wymogi S.T. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez S.T. każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniki budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniki budowy będzie datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebiegu robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inżyniera, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych 
rozporządzeń. 
Propozycje, uwagi, i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
 
 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze robót i wpisuje do Książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3)następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, w tym instytucji zewnętrznych, 
e) protokoły z narad i ustaleń korespondencję na budowie 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich S.T. roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) przejęcia odcinka lub części robót, 
c) przejęciu robót – Świadectwo Przejęcia. 
Świadectwo Wykonania 
 
7.1. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
Wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
7.2. 
Przejęcie odcinka lub części robót 
Przejęcie odcinka lub części robót polega na ocenia ilości wykonanych części robót. Przejęcia 
częściowego robót dokonuje się wg zasady jak przy Przejęciu robót . Przejęcia robót dokonuje 
Inżynier. 
7.3. 
Przejęcie robót 
Przejęcie robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu 
Technologicznego. 
Całkowite zakończenie robót, Prób kontrolnych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do 
Przejęcia robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Przejęcie robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
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przez Inżyniera zakończenia robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których w punkcie 8.4. 
Przejęcia robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja przejmująca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i S.T. 
W toku Przejęcia robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Przejęcia robót. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4. 
Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia robót jest protokół przejęcia sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty. 
1. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
2. uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
i udokumentowanie jego zaleceń, 
3. kopię Dziennika Budowy i Książki Obmiarów, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika 
Robót, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
5. 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.PZJ, 
6. 
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych z ST i PZJ, 
7. 
zaświadczenie i ewentualny protokół instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa budowlanego 
wraz z odpowiednimi decyzjami, 
8. 
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości), 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
-lokalizację i zakres wykonywanych robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inżyniera, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
7.5. 
Świadectwo Wykonania 
Dokumentem zatwierdzającym roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie 
z klauzulą 11.9 Warunków ogólnych Kontraktu. 
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi (okresie zgłaszania wad). 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
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dokumentacji, przedmiarach i ST. 
Płatność za wykonane roboty będzie następowała zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. 
Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania robót, 
2. 
Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub beneficjentów 
Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, 
standardy/Przepisy techniczno-budowlane użyte w specyfikacjach powinny być odczytywane: 
Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub europejskie lub międzynarodowe 
normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane występujące w powyższym zakresie są do 
zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 
 
3. 
Przewodnik Komisji Europejskiej – „ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ DLA KONTRAHENTÓW 
ORAZ INNYCH PARTNERÓW WDRAŻAJĄCYCH „. 
4. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo – budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414) z późniejszymi 
zmianami 
5. 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz.29) 
6. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z późniejszymi 
zmianami, 
7. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 (Dz. U. Nr202 poz. 2072) 
zmiany : (Dz. U. z 2005 Nr 75 poz. 664) 
8. 
Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 
 
ST – 01.00.00. -ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. 
Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 01.00.00. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych ujętych w przedmiarach robót , zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-01.00.00. obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych 
-wykucie ze ścian ościeżnic drzwiowych 
-rozebranie ścianek 
-odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
-skucie okładzin ściennych i posadzkowych 
-zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 
-rozebranie ścianek działowych drewnianych 
-rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych 
-demontaż metalowych ogrodzeń i balustrad 
-wywiezienie , utylizacja gruzu , eternitu i wykładziny z tworzyw sztucznych 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST-00.00. odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
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1.5.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami podanymi w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
Zastosowane materiały do wykonania robót rozbiórkowych to stemple i deskowania 
zabezpieczające oraz rusztowania i pomosty. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet 
potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, kaski, okulary i rękawice ochronne. 
 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu do wykonania robót rozbiórkowych oraz 
wywiezienia gruzu i ziemi powinien być określony w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00. 
 
6. Obmiar robót 
Rozebranie elementów ścianek obmierza się w m2 
Rozebranie posadzek, ścianek i wykucie ościeżnic w m2 
Wywiezienie gruzu obmierza się w m 3 
7. Warunki wykonania robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w przedmiarze robót i 
zgodnie z warunkami technicznymi. 
Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować wszystkie 
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
Gruz z rozebranych elementów układać w pryzmy a następnie wywieźć na wskazane wysypisko 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy dokonać ich oceny 
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, 
zgodnie ze sztuką budowlaną, z warunkami technicznymi, oraz warunkami BHP. 
9. Odbiór robót 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji 
 
przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy 
 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9 specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
11. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych 
Materiałów. W przypadku wątpliwości, co do jakości materiałów Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć inspektorowi – deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności 
z PN lub aprobatą techniczną. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone 
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12. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
 
 
13. Przepisy związane 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
S.T. -02.00.00 -NAPRAWA ŚCIAN – UZUPEŁNIENIE TYNKÓW 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 02.00.00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót naprawa ścian i uzupełnienie tynków zgodnie z wymogami ST-00-00. 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna ST-02.00.00 obejmuje: 
wykonanie tynków po bruzdach elektrycznych i uzupełnienie tynków na ścianach 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo budowlane 
odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania tynków są: 
Preparat alkaiczny mineralny gruntujący i wzmacniający 
Zaprawa tynkarska 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00. 
5.2.Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 
 
 
 
uzupełnienie tynków po zamurowanych otworach drzwiowych, na istniejących ścianach 
pionowych (braki tynków) oraz otynkowanie bruzd z instalacja elektryczna. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót wykończeniowych jest 1m2 . 
7. Warunki wykonania robót 
oczyścić ściany szczotkami stalowymi naprawić i wzmocnić uszkodzone powierzchnie ścian 
wykonać tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Materiały do wykonania robót wykończeniowych powinny posiadać świadectwa jakości 
dopuszczające do wbudowania 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, 
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zgodnie ze sztuką budowlaną, z warunkami technicznymi, oraz warunkami BHP. 
9. Odbiór robót 
Odbiór polega na sprawdzeniu zagruntowania ścian unigruntem, 
położenie tynków z zachowaniem pionu i poziomu prawidłowości wykonania krawędzi 
oraz kątów. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji 
przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10.Podstawa płatności 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
 
 
11.Przepisy związane 
 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
 
S.T. -03.00.00. -OSADZENIE OŚCIEŻNIC 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 03.00.00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ościeżnic stalowych zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja techniczna ST-03.00.00 obejmuje: 
 
Osadzenie ościeżnic stalowych 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz ogólnymi wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
1.5.Określenia podstawowe 
 
 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
 
określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót objętych specyfikacją są: 
- Ościeżnice stalowe 
Materiały powinny posiadać aprobaty techniczne i ważne certyfikaty. 
 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
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4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00. 
5.2.Zakres robót 
 
Zakres robót obejmuje: 
 
Osadzenie ościeżnic systemowych 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 szt. 
7. Warunki wykonania robót 
Osadzić ościeżnice systemowe 
Ościeżnice należy dokładnie osadzić w pionie i poziomie. 
 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Materiały do wykonania robót powinny posiadać świadectwa i certyfikaty jakości 
dopuszczające do wbudowania. 
Sprawdzeniu podlega sprawność działania skrzydeł otwieranych i prawidłowość osadzenie 
okuć. Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze 
sztuk budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami BHP. 
9. Odbiór 
Odbiorowi podlega montaż ościeżnic i zawieszenie skrzydeł drzwiowych 
Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelności 
 
Sprawdzeniu podlega dokładność osadzenia i sprawność otwierania i zamykania skrzydeł 
 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji 
przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10. Podstawa płatności 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
 
 
12. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989r. 
Instrukcja montażu systemu 
PN-88/B-10085. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B/06070/1995. Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności 
 
S.T. -04.00.00. -GŁADZIE GIPSOWE 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 04.00.00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych tynkarskich – gładzi zgodnie z wymogami ST-00-00. 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00. obejmuje wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów 
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1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo budowlane 
odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych są: 
Gips szpachlowy i listwy tynkarskie, woda zarobowa. 
Materiały do wykonania tynków przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00. 
 
5.2.Zakres robót 
 
Zakres robót wykończeniowych tynkarskich obejmuje: 
 
 
 
Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów 
Zagruntowanie tynków ścian i sufitów 
Wykonanie gładzi gipsowej na istniejących tynkach ścian i sufitów 
określonych w przedmiarach robót pod malowanie farbami emulsyjnymi 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót wykończeniowych jest 1 m2 . 
7. Warunki wykonania robót 
Gładzie należy wykonywać w temperaturze powyżej 0 stopni C po uprzednim umyciu ścian 
i sufitów i zeskrobaniu starej farby oraz zagruntowaniu. 
Zabezpieczyć elementy osadzone w ścianach 
Osadzić listwy prowadzące i wykańczające narożne 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00-00 
Materiały do wykonania robót wykończeniowych tynkarskich powinny posiadać 
świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania powłoki tynkarskie należy badać po 
7 dniach. 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża przed wykonaniem gładzi, odbiór tynków polega na sprawdzeniu 
prawidłowości ukształtowania powierzchni, krawędzi oraz kątów dwuściennych oraz 
przyczepności do ściany. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji 
przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
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Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
12. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe – tynki zwykłe-wymagania i badania przy odbiorze 
PN-85/B-04500m Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-85/B-30042;1997. Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy. Gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-75/C-04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
 
S.T. -05.00.00. -ROBOTY MALARSKIE – FARBĄ EMULSYJNĄ I LATEKSOWĄ 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 05.00.00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
 
wykończeniowych – malowanie zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-05.00.00. obejmuje wykonanie robót malarskich na 
istniejących tynkach ścian i sufitów określonych w przedmiarach robót 
 
 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych malarskich są: 
- Farba emulsyjna 
- Farba lateksowa 
Materiały do wykonania robót malarskich przechowywać w magazynach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. 
3. Sprzęt 
Narzędzia niezbędne do wykonania robót malarskich: 
- pędzle, wałki, drabiny, wiadra, kuwety malarskie 
 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00. 
5.2.Zakres robót 
 
Zakres robót wykończeniowych malarskich obejmuje: 
Wykonanie malowania powierzchni na istniejących tynkach ścian wewnętrznych i sufitach 
bez gruntowania i wygładzania 
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6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót wykończeniowych jest 1 m2 . 
7. Warunki wykonania robót 
Roboty malarskie należy wykonywać temperaturze powyżej 0 stopni C 
Przed malowaniem zabezpieczyć elementy osadzone w ścianach przed zanieczyszczeniem. 
Zabezpieczyć okna, drzwi przed zanieczyszczeniem. 
Malowanie farbą emulsyjną  lub lateksowądwukrotnie. 
 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Materiały do wykonania robót wykończeniowych malarskich powinny posiadać 
świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania. 
Powłoki malarskie należy badać po 7 dniach. 
Powłoka malowana powinna być jednolita bez śladów pędzla, smug, zacieków, pęcherzy 
i plam. 
Barwa ściany powinna być jednolita. 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. 
9. Odbiór robót 
 
 
Odbiór podłoża przed wykonaniem powłok malarskich, odbiór robót malarskich polega na 
sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni, krawędzi oraz kątów 
dwuściennych. Sprawdzić należy przyczepność do ściany oraz przeprowadzić próbę na 
 
ścieranie i zmywanie. Powłoki malarskie powinny mieć jednolity kolor. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji 
przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
12. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN-69/B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych, PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
 
S.T. -06.00.00. -OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 06.00.00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych – okładzinowych zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-06.00.00. obejmuje wykonanie licowania ścian z płytek ceramicznych 
określonych w przedmiarach robót. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny 
jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych są: 
Zaprawa klejowa do układania płytek 
Zaprawa fugowa 
Płytki glazurowane 
Fuga silikonowa 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
 
 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00. 
5.2.Zakres robót 
 
Zakres robót wykończeniowych obejmuje 
Okładziny ścian płytkami glazurowanymi układanymi na klej określonych w przedmiarze robót 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót wykończeniowych jest 1 m2 . 
7. Warunki wykonania robót 
Przygotowanie ściany z cegły lub z płyty 
Wykonać licowanie ścian płytkami ceramicznymi na kleju 
Fugowanie spoin płytek 
Na styku w narożach wypełnić uszczelniaczem silikonowym 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Materiały do wykonania robót wykończeniowych powinny posiadać świadectwa 
jakości dopuszczające do wbudowania. 
Sprawdzeniu podlega wypełnienie spoin i połączeń oraz wypełnienie klejem powierzchni pod 
płytkami. 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża przed wykonaniem licowania ścian płytkami, odbiór licowania ścian polega na 
sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni, krawędzi oraz kątów dwuściennych. 
Sprawdzeniu podlega ułożenie glazury z płytek ceramicznych, ich równe ułożenie. 
Prawidłowe wykonanie spoin. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez 
osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
12. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN-EN 159. Płytki ceramiczne ścienne 
PN-EN-10107. Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania płytkami glazurowanymi. 
 
S.T. -07.00.00. WARSTWY WYRÓWNAWCZE PODPOSADZKOWE 
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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 07.00.00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych – posadzki zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-07.00.00. obejmuje wykonanie robót posadzkowych 
 
warstwy wyrównawcze 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny 
jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych posadzkowych podłoża 
Zaprawa samopoziomująca 
Grunt wzmacniający podłoże 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00 
5.2.Zakres robót 
 
Zakres robót wykonania podłoży pod posadzki obejmuje: 
Wykonanie warstwy samopoziomującej 
Zagruntowanie podłoża pod posadzki 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót 1 m2 . 
7. Warunki wykonania robót 
Po oczyszczeniu istniejącej posadzki ułożyć warstwę samopoziomującą i zagruntować gruntem 
wzmacniającym istniejącą posadzkę 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
 
 
Materiały do wykonania robót posadzkowych powinny posiadać świadectwa jakości 
dopuszczające do wbudowania. 
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Należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania wytrzymałościowe na ściskanie próbek pobranych z każdej partii 
betonu. 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża przed wykonaniem podłoży polega na sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania 
powierzchni. Sprawdzić należy przyczepność do podłoża i poprzedniej warstwy. 
Sprawdzeniu podlega szczelność izolacji. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez 
osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
12. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-3000. Cement portlandzki 
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-0625. Beton zwykły 
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania 
 
S.T. -08.00.00. -POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 08.00.00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych– posadzki zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-08.00.00. obejmuje wykonanie posadzek z płytek określonych w 
przedmiarach robót. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , oraz ogólnymi 
 
 
 
wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny 
jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych są: 
Warstwa gruntująca  - grunt sczepny 
Zaprawa klejowa do układania płytek  - klej wysokoelastyczny 
Zaprawa fugowa 
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Płytki ceramiczne terakotowe 
Płytki gres  I Gat., klasa ścieralności min. PEI 4, antypoślzgowość R 11 
Fuga silikonowa 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania posadzek z płytek ceramicznych: 
- przecinarka do płytek ręczna i elektryczna 
- paca metalowa ząbkowana 
- poziomica 
- kielnia 
- mieszadło do kleju 
- wiadra 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00 
5.2.Zakres robót 
 
 
Zakres robót wykończeniowych obejmuje: 
Posadzki z płytek terakotowych lub gresowych układanych na klej w pomieszczeniach określonych 
w przedmiarze robót. 
 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót 1 m2 . 
7. Warunki wykonania robót 
Przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie warstwą wyrównującą i gruntującą. 
Wykonać ułożenie płytek na kleju. 
Fugowanie spoin płytek 
Na styku w narożach spoiny wypełnić uszczelniaczem silikonowym. 
Na krawędziach zamocować listwy wykańczające aluminiowe lub PCV. 
Ułożyć cokoliki wys. 10 cm. 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Materiały do wykonania robót posadzkowych powinny posiadać świadectwa jakości 
dopuszczające do wbudowania. 
Sprawdzeniu podlega wypełnienie spoin i połączeń oraz wypełnienie klejem powierzchni pod 
płytkami. 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. 
9. Odbiór robót 
Odbiór posadzki polega na sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania 
Powierzchni oraz kątów. Sprawdzeniu podlega ułożenie posadzek z płytek ceramicznych, 
prawidłowe wykonanie spoin. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez 
osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
12. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN-EN 176. Płytki gres nieszkliwione. 
PN-EN-10107. Badanie wytrzymałości na odrywanie. 
Instrukcja ITB stosowania i wykonania licowania płytkami gres. 
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S.T. -09.00.00. -STOLARKA DRZWIOWA 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 09.00.00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
 
 
 
osadzenie drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicami drewnianymi zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 
Specyfikacja Techniczna ST-09.00.00. obejmuje wykonanie robót : 
osadzenia stolarki drzwiowej wewnętrznej i o odporności ogniowej wraz ościeżnicami. 
 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny 
jest wykonawca robót. 
UWAGA! Wzór i kolor stolarki należy dopasować ( w uzgodnieniu z Zamawiającym ) do już zamontowanych drzwi 
na danej kondygnacji 
 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3. są: 
drzwi wewnętrzne drewniane i stalowe z ościeżnicami 
dyble montazowe 
piana montażowa 
zaprawa tynkarska 
Materiały stosowane powinny odpowiadać wymaganiom norm określonych w świadectwach 
dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie. 
3. Sprzęt 
- poziomica 
- wiertarka 
- młotek 
- kliny montażowe 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00 
5.2.Zakres robót 
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Zakres robót obejmuje prawidłowe osadzenie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót 1 m2 . 
7. Warunki wykonania robót 
Przed osadzeniem stolarki sprawdzić stan powierzchni ościeży i konstrukcji do których ma 
przylegać ościeżnica, po oczyszczeniu osadzić ościeżnicę za pomocą kotew po wypoziomowaniu 
i spionowaniu. 
Ościeżnice w trakcie murowania powinny być zabezpieczone przed odkształceniem pod wpływem 
 
 
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. 
Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową. 
Podczas obmurowania należy sprawdzać położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby 
móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze 
nie stężonej. Po ustawieniu elementów otwieranych sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. 
Akcesoria ślusarki jak: zamki, zawiasy, wkręty aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. 
 
 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Materiały do wykonania robót powinny posiadać świadectwa i certyfikaty jakości 
dopuszczające do wbudowania. 
Należy skontrolować dokładność montażu elementów i ich szczelność. 
Sprawdzeniu podlega sprawność działania skrzydeł otwieranych i prawidłowość osadzenia okuć. 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. 
9. Odbiór robót 
Odbiorowi podlega osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej i ognioodpornej. 
Sprawdzeniu podlega dokładność osadzenia i sprawność otwierania i zamykania skrzydeł. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez 
osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
12. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
 
S.T -10.00.00. - ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY RUR Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 10.00.00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych : 
montaż ścianek działowych i obudów instalacji wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych, 
 zgodnie z wymogami 
ST-00-00. 
 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
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Specyfikacja Techniczna ST-10.00.00. obejmuje : 
montaż sufitu podwieszonego  z płyt gipsowo-kartonowych 
wykonanie ścianek działowych i obudów instalacji wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych 
 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny 
jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonanie robót wykończeniowych są: 
konstrukcja nośna z profili głównych i nośnych z profili CD z łącznikami do połączeń wzdłużnych 
i krzyżowych, ruszt może być wykonany jako jednopoziomowy i dwupoziomowy, 
system podwieszenia z drutu mocującego zakończonym wieszakiem kotwicznym z napinaczem, 
profile aluminiowe UW i CW 50 mm, 75 mm, 100 mm 
płyty gipsowo-kartonowe wodo odporne i ognioodporne gr. 12,5 mm 
wełna mineralna 
taśma izolacji uszczelniającej 
gips szpachlowy 
kołki wkręcane 
Materiały stosowane powinny odpowiadać wymaganiom norm określonych w świadectwach 
dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie. 
3. Sprzęt 
- poziomica 
- wiertarka 
- wkrętarka akumulatorowa 
- młotek 
- paca stalowa 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00 
 
5.2.Zakres robót 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie ścianek działowych i obudów instalacji wewnętrznych z płyt kartonowo-gipsowych 
wg przedmiaru robót 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót 1 m2 . 
7. Warunki wykonania robót 
Wykonanie ścianek i obudów: 
wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomicy i łaty nanieść przebieg ściany otaczającą 
zabudowę i strop. 
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów przy pomocy uniwersalnych elementów 
mocujących rozmieszczonych co 100cm. Pod profilami należy ułożyć warstwę izolacji 
uszczelniającej w postaci taśmy. 
Na otaczających ścianach połączenie uzyskuje się przy pomocy profilu CW. Profile słupkowe CW 
muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5cm. Profil słupkowy wkłada 
się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszczać w odległości 
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co 60 cm od siebie otwartą stroną w kierunku montażu. W razie potrzeby pod płytę układać 
paroizolację z folii polietylenowej. Płytę przykręcać do profilu CW w odstępach co 25cm. 
Po zamknięciu pierwszej strony ściany i ułożeniu instalacji włożyć materiał izolacyjny z wełny 
mineralnej. Wełną należy wypełnić całą ścianę i zabezpieczyć przed osunięciem. 
Należy zamknąć drugą stronę ściany w razie potrzeby na warstwie z folii polietylenowej. Pokrycie 
zaczyna się połową płyty tak aby wzajemne przesunięcie fug z jednej i drugiej strony wynosiło 60cm. 
Tak wykonana ściana gotowa jest do szpachlowania fug, połączeń i wgłębień po wkrętach. 
 
 
Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej nanosi się warstwę materiału 
gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy 
szpachlowej. Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
 
 
Wykonanie sufitu podwieszonego dwuwarstwowego: 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
 
 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszonego. 
Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15°C aby 
umożliwić właściwe warunki pracy. 
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 
podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
Zaleca się aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 
oświetlenia. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo 
podwiesić. Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji 
montażu. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75cm. Drugą 
warstwę płyt przesunąć o 60cm. 
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. 
Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. 
Szpachlowanie: fugi wypełnić masą szpachlową. 
Na świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć 
ją za pomocą pacy do fugi. 
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej nanosi się warstwę materiału 
gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy 
szpachlowej. Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
 
 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Materiały do wykonania robót powinny posiadać świadectwa i certyfikaty jakości 
dopuszczające do wbudowania. 
Sprawdzić spoiny ułożonych płyt. 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. 
9. Odbiór robót 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić : 
stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności 
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, uszczelnienie przestrzeni 
między wbudowanymi elementami. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez 
osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
12. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
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Instrukcja montażu systemów gipsowo-kartonowych. 
 
S.T. -11.00.00. -TYNK MOZAIKOWY ( ŻYWICZNY ) 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 11.00.00 
 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych : 
wykonanie tynku mozaikowego na ścianach zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 
Specyfikacja Techniczna ST-11.00.00. obejmuje : 
wykonanie tynku mozaikowego na ścianach wewnętrznych . 
 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny 
jest wykonawca robót. 
 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonanie robót wykończeniowych są: 
środek gruntujący 
tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit 
o uziarnieniu 1,5 mm, 
Materiały stosowane powinny odpowiadać wymaganiom norm określonych w świadectwach 
dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie. 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00 
 
5.2.Zakres robót 
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Zakres robót obejmuje wykonanie tynku mozaikowego na ścianach wewnętrznych określonych w 
 
przedmiarach robót. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót 1 m2 . 
 
 
7. Warunki wykonania robót 
Przygotowanie podłoża: 
podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o 
niedostatecznej przyczepności należy usunąć (zdrapać lub skuć). Po ich usunięciu zaleca się 
zagruntować podłoże emulsją gruntującą. Nierówności i ubytki należy wypełnić 
stosując np.: zaprawą wyrównawczą Atlas. Przed tynkowaniem bez względu na rodzaj 
podłoża, należy wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego. 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy warstwę tynku mozaikowego. Mokry tynk 
Należy wygładzać stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku, wynikający z lokalnego nierównomiernego 
zagładzania, może spowodować powstanie różnic w odcieniu koloru na otynkowanej 
powierzchni. Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do 
zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego 
połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład: 
w narożnikach i załamaniach ścian, na styku kolorów itp. Czas wysychania tynku zależnie od 
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 12 do 48 godzin. 
Podczas wykonywania i wysychania tynku min. Temperatura otoczenia powinna wynosić 
+5°C, a max.+25°C. 
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków 
mozaikowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Materiały do wykonania robót powinny posiadać świadectwa i certyfikaty jakości 
dopuszczające do wbudowania. 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. 
9. Odbiór robót 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić : 
stan i wygląd ścian pod względem wykonania tynku mozaikowego 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez 
osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
12. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN-65 /B-14503 -Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 -Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 -Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
 
 
 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji 
przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
S.T. -12.00.00. -REMONT INSTALACJI WOD.-KAN. 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 12.00.00 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
remont instalacji wod .-kan. w pomieszczeniach szkoły i internatu 
 
 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-12.00.00. obejmuje wykonanie robót : 
 
remont instalacji wod.-kan. W pomieszczeniach: WC chłopców, kuchnia, gabinety 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny 
jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3. są: 
rury miedziane i kształtki : dn 18, 15 mm 
zawory przelotowe 20, 15 
rury kształtki PCV dn 110, 50 
urządzenia sanitarne: umywalki, zlewy, zlewozmywaki 
otuliny na rury 
uchwyty i haki do rur 
armatura wodociągowa: baterie umywalkowe, zlewowe, zawory czerpalne, podumywalkowe 
bateria zlewozmywakowa gastronomiczna z mieszaczem i elastyczną wylewką, stojąca 
Materiały pomocnicze: zaprawa murarska, pianka rozprężna, konopie, cyna i pasta do lutu. 
Materiały stosowane powinny odpowiadać wymaganiom norm określonych w świadectwach 
dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie. 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00 
 
5.2.Zakres robót 
 
Zakres robót obejmuje remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót 1 mb i ilości jednostkowe. 
 
 
7. Warunki wykonania robót 
Demontaż starej instalacji wod.-kan., montaż nowych rurociągów. 
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Zamurowanie bruzd i przebić w ścianach i posadzkach 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Materiały do wykonania robót powinny posiadać świadectwa i certyfikaty jakości 
dopuszczające do wbudowania. 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. 
9. Odbiór robót 
Odbiór polega na oględzinach zewnętrznych, próbach szczelności i poprawności działania urządzeń 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez 
osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
12. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
 
 
S.T. -13.00.00. -REMONT INSTALACJI centralnego ogrzewania 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 13.00.00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
remont instalacji wod .-kan. w pomieszczeniach szkoły i internatu 
 
 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-13.00.00. obejmuje wykonanie robót : 
remont instalacji c.o. w pomieszczeniach:  pokoje internatu ,gabinety  szkoły 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny 
jest wykonawca robót. 
 
2. Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3. są: 
grzejniki stalowe płytowe z kompletem zawieszeń 
rury miedziane i kształtki : dn 18, 15 mm 
zawory grzejnikowe termostatyczne Dn 15 
zawory grzejnikowe powrotne  Dn 15 
otulina do rur 
uchwyty i haki do rur 
Materiały pomocnicze: zaprawa murarska, pianka rozprężna, konopie, cyna i pasta do lutu. 
Materiały stosowane powinny odpowiadać wymaganiom norm określonych w świadectwach 
dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie. 
3. Sprzęt 
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obcinarka do rur 
wiertarka 
palnik 
klucz nastawny 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00 
 
5.2.Zakres robót 
 
Zakres robót obejmuje remont instalacji centralnego ogrzewania. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót 1 mb i 1 szt. 
 
 
7. Warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 
Demontaż  i montaż grzejników, wymiana rur przyłącznych ,montaż nowych rurociągów, 
montaż zaworów grzejnikowych 
Zamurowanie bruzd i przebić w ścianach i posadzkach 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Materiały do wykonania robót powinny posiadać świadectwa i certyfikaty jakości 
dopuszczające do wbudowania. 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. 
9. Odbiór robót 
Odbiór polega na oględzinach zewnętrznych, próbach szczelności i poprawności działania urządzeń 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez 
osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
11. Przepisy związane 
11.1. PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwiepowszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 
11.2. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
11.3. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania". 
11.4. PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe.                                                            Część1: 
Wymagania i badania". 
11.5. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
11.6. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
11.7. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 
. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 
. Wymagania i badania odbiorcze". 
11.8. PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
 
 
S.T. -14.00.00. -INSTALACJA  ELEKTRYCZNA 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 14.00.00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach budynku szkoły zgodnie z przedmiarami 
robót. 
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1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 
Specyfikacja Techniczna ST-14.00.00. obejmuje wykonanie robót : 
wykonania oświetlenia montowanego w sufitach podwieszanych i na istniejących sufitach. 
 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t.”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 
Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , oraz ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST-00.00. zgodnie z art. 22,23 i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny 
jest wykonawca robót. 
 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
oprawy oświetleniowe rastrowe, oprawy oświetleniowe – plafoniery, oprawy oświetleniowe, 
przewody kabelkowe, wyłączniki, gniazda 
 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
4. Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST-00.00 
5.2.Zakres robót 
 
Zakres robót obejmuje remont instalacji elektrycznej 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót 1 mb i ilości jednostkowe. 
7. Warunki wykonania robót 
Demontaż starej instalacji, montaż nowych linii. 
Zamurowanie bruzd i przebić w ścianach i posadzkach 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00.00. 
Materiały do wykonania robót powinny posiadać świadectwa i certyfikaty jakości 
dopuszczające do wbudowania. 
 
Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. 
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9. Odbiór robót 
Odbiór polega na oględzinach zewnętrznych, poprawności działania urządzeń. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez 
osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
12. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
 
 
 
ST. - 15.00. ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH. 
 
1. WSTĘP 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wymiany posadzek z paneli podłogowych w pomieszczeniach Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Mieszkowicach. 
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (ST) 
Specyfikacja Techniczna ST-15.00 obejmuje: 
Wykonanie podłóg  z paneli drewnianych i montażem listew podłogowych drewnianych. 
Zakres robót objętych SST.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem:-posadzek z paneli podłogowych wraz z warstwą izolacyjną, listew cokołowych drewnianych. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
i określeniami w opracowaniu p.t. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót – Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania podłóg z paneli podłogowych powinny mieć: -aprobaty techniczne lub powinny być 
wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. -certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. -certyfikat 
na znak bezpieczeństwa. -certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów norm 
polskich.  
 Materiały potrzebne do wykonania robót: 
- panele podłogowe z płyty HDF klasa ścieralności AC6, klasa używalności 33,łączenie desek –„click’’ 
- podkład pod panele – pianka izolacyjna 
- listwy cokołowe drewniane z drewna liściastego 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:młotek (500 g),przyrząd montażowy,miara drewniana lub 
zwijana, piła ręczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane,klocek do dobijania desek. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
Pakowanie i magazynowanieDeski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli.na opakowaniu 
umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
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Świadectwem ITB nr...”.Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.Wyso-
kość składowania do 1,8 m. Transport materiałówPanele przewozić w opakowaniach krytymi środkami trans-
portu.Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm.Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 
środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Układanie paneli Wymagania podstawowe. Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż + 5 stopni i temperatura ta powinna się utrzymywać w ciągu całejdoby. Wykonane wykładziny w ciągu pierwszych 
dwóch dni powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele podłogowe przed montażem powinny 
być składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-2 dni w sezonieletnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym po-
nieważ muszą dostosować temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane .Podłoże pod panele 
powinno być równe , gładkie, suche i stabilne. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.Wymagania dotyczące montażuO kierunku układania desek decydują wy-
miary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż 
kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W 
przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze 
wzdłuż dłuższego boku.Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem po-
chodzącej z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową -folię polietylenową grubości 0,2mm. trzeba ją uło-
żyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą.Układanie podłogi rozpocząć od 
ułożenia podkładu, krawędziami na stykPierwszy pas układać piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krót-
szych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych 
desek i do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy 
drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła.Ostatni pas należy bardzo dokładnie 
zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpaso-
waniu do pozostałych docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać 
zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm.Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szcze-
linę przykryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekora-
cyjnych do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażo-
wych. Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe. Jednostką obmiarową dla poszczególnych pozycji są jednostki z przedmiaru robót 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. Wymagana jakość materiałów powinna 
być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opa-
kowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właści-
wości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót5Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: -sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości podkładu-
sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m. -sprawdzenie wizualne 
prawidłowości ułożenia paneli ich barwę i odcień. -sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
2 m przykładanej w różnych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana.W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,jeżeli 
odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi 
zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę 
i ponownie wykonać. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji 
po całościowym zakończeniu i odbiorze robót zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych tom I Budownictwo Ogólne część 4 dział 
25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych" PN-EN 649:2002Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne 
i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
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