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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-45000000-0,  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

1.2 Specyfikacja Techniczna ST-45000000-0"Wymagania Ogólne" odnosi się do 

wspólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, przebudowie 

klatek schodowych zlokalizowanych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich. Nazwa 

zadania inwestycyjnego: 

Przebudowie klatek schodowych zlokalizowanych w budynku Ratusza w Kątach 

Wrocławskich. 

1.3 Adres inwestycji: 

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE 

1.4 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

1.5 Zamawiający : 

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE 

1.6 Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym 

1.7 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w 

pkt.1.1. oraz w wykonawczej dokumentacji projektowej dostarczonej przez 

Zamawiającego na potrzeby realizacji kontraktu. 

1.2.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

ST-45000000-0 Wymagania ogólne 

ST-45111100-9 Roboty rozbiórkowe 

ST-45430000-0 Podłogi i posadzki 

ST-45440000-3 Roboty malarskie 



ST-453324000-4 Tynki 

 

1.2.2. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

 

1.8 Zakres Robót objętych ST 

1.9 Zakres robót obejmuje wszelkie działania związane z robotami rozbiórkowymi, i 

robotami budowlanymi opisanymi w Projekcie Budowlanym i kosztorysie. 

1.10 Lokalizacja robót 

Roboty objęte zamówieniem dotyczą obiektu budowlanego zlokalizowanego: Rynek - 

Ratusz 1, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE które zostaną wyremontowane. 

Istniejący stan obiektu. 

Ogólne uwarunkowania prowadzenia robót . 

Roboty budowlano-remontowe będą prowadzone bez  wyłączania obiektu z użytkowania. 

Roboty mogą być prowadzone tylko w godzinach pracy Urzędu. 

Zamawiający zabezpieczy dostęp do mediów: 

- pobór wody na potrzeby budowy odbywać się będzie z istniejącego 

przyłącza z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Rozliczenie zużycia wody 

nastąpi ryczałem. 

- pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywać się będzie z 

istniejącego przyłącza energetycznego, z miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. Rozliczenie zużycia prądu nastąpi ryczałem. 



 

 

Zamawiający wymaga sporządzenia harmonogramu prac. 

Roboty będą odbywały się zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i 

dostarczonym wykonawcy harmonogramem robót. Przy ustalaniu planu realizacyjnego 

robót, Wykonawca winien uwzględnić zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej 

warunkujący kolejność wykonywania robót, okresy czasowe przeznaczone na realizację 

poszczególnych robót oraz cykl realizacji całego przedsięwzięcia. 

Zgodność robót z dokumentacją. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jednak, gdy w czasie realizacji robót okaże się, że dostarczona 

przez zamawiającego dokumentacja wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i kosztorysy a następnie  przedłoży je w trzech kopiach do 

akceptacji Zamawiającemu w dniu zaistniałej sytuacji. Całość prac należy wykonać pod 

nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robót w branży konstr. i projektanta.  

1.11 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.12 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.14 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowy. 

1.13 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót 

powinny być nowe i pełnowartościowe. 



1.14 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.15 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do odnotowywania wydarzeń zaistniałych w 

toku wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiorów, 

przekazywania poleceń i korespondencji technicznej między Inspektorem 

Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.16 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

1.17 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 

warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 

technicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.18 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę techniczną (w wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono norm). 

1.19 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany 

zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innym dokumentem normatywnym. 



 

 

1.20 Wyrób budowlany - należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.21 Polecenia Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.22 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.23 Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.24 Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na 

budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także książkę montażu. 

1.25 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także DTR-ki, instrukcje obsługi i 

konserwacji urządzeń zainstalowanych bądź wykonanych w toku realizacji robót. 

1.26 Rejestr obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego rejestr z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 

załączników Wpisy w rejestrze podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie terminu ich zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakości, planem bioz oraz poleceniami 

Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. 

Inspektora Nadzoru). 

Przed rozpoczęciem robót wykonawczych do obowiązków Wykonawcy należy: 

opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy, 

ochrona środowiska, 

zabezpieczenie dostępu do mediów : należy zainstalować podliczniki pomiarowe 

mediów (woda, energia elektryczna) w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

sanitarno-socjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia. 

1.27 Przekazanie Terenu Budowy 

W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Pozostałe kopie w/w dokumentów 

Wykonawca winien wykonać na swoje potrzeby we własnym zakresie i na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace. 

1.28 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

1.1. Dokumentacja Projektowa, którą opracowuje Zamawiający. 



 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z Umową na wykonanie Robót Dokumentację 

projektową na którą składają się opis remontu z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

1.2. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym 

zakresie w ramach ceny ofertowej 

Wykonawca jest zobowiązany w cenie umowy opracować we własnym zakresie i 

uzgodnić następującą dokumentację: 

1. Projekt organizacji Robót wraz z harmonogramem. Wykonawca wykona Projekt 

organizacji Robót uwzględniający technologię i sposób prowadzenia robót. Projekt 

powinien zawierać szczegółowe harmonogramy prac i projekty technologiczne robót. 

Wykonawca w projektach technologicznych robót uwzględni wszelkie niezbędne prace 

związane z zabezpieczeniem robót, bezpieczeństwem i higieną pracy, a których nie ujęto 

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych. 

1.29 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również: 

1.30 protokoły odbiorowe robót, 

1.31 dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do 

obrotu w budownictwie, 

1.34 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego 

realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru) stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w Dokumentach Przetargowych na podstawie których uzyskał zlecenie 

realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub 



upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru), 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów 

ze skali rysunków. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską 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 lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość zrealizowanych robót 

budowlanych, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 

na koszt Wykonawcy. 

1.32 Zabezpieczenie Terenu Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa Terenu Robót 

oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji 

robót od chwili przekazania Terenu Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu 

Robót Zamawiającemu. 

Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.33 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy zawarte we wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W 

okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń , hałasu lub innych 



 

 

czynników powodowanych jego działalnością. W okresie trwania budowy i wykończania 

robót Wykonawca będzie: 

1.34 stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn.zm.), 

1.35 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1.36 lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 

1.37 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

1.38 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

1.43 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach 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. 

1.44 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. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (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. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

1.39 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych takich jak rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń 

zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót i zapewnienie ich właściwego 

zabezpieczenia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich 

władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń podziemnych, informacje podane na 

planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 

spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach Terenu robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu obcych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy ich naprawie, 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia 



 

 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.40 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 ładunków. Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych z tytułu nadmiernego 

obciążenia osiowego pojazdów. 

1.41 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 niespełniających 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. W szczególności Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w: 

1.42 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( 

Dz.U.2003.47.401 ) 

1.43 Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 

września 1997 w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( 

Dz.U.2003.169.1650 ) 

1.44 Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 

14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych 

pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 



1.45 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 ) 

1.46 pozostałe obowiązujące przepisy prawne okreslające wymagania bhp przy 

wykonywaniu prac. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.47 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12 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. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.48 Ubezpieczenie 



 

 

Wykonawca ubezpieczy budowę i mienie znajdujące się na terenie budowy stosownie do 

wartości umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników 

oraz osób trzecich, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami 

budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a także ruchu pojazdów w związku z 

wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie powinno obejmować sprzęt, urządzenia, 

maszyny i roboty zaangażowane w realizacji zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie „Zamawiającego" 

polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. Brak zawarcia  umowy 

ubezpieczenia będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.49 Przygotowanie terenu robót. 

Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i 

towarzyszące związane z planowanymi budowlanymi robotami modernizacyjno- 

remontowymi. 

2. MATERIAŁY 

Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania 

umowy odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. 

(tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto powinny być zgodne z:ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 



1.50 obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 

2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 

(Dz.U.2004.204.2087), 

1.51 Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub 

powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak 

zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U.2004.198.2041), 

1.52 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

(certyfikaty) zgodności potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane od 

wybranego dostawcy w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i składowania materiałów wg 

asortymentów, z zachowaniem bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich właściwą 

jakość i przydatność do robót. 

1.53 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu robót. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

1.54 Przechowywanie i składowanie materiałów 



 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

1.55 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i 

uzyska zgodę Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Zamawiającego. 

SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystąpiły). Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy lub 

wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do 

robót. 

TRANSPORT 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie 

przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do 

terenu robót. 

WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiającego ( w tym również 

Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 

kontroli robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej). Do każdej z branż 

należy ustanowić kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiednie 

dla danej branży. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie 

wykonanych robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. Decyzje 



 

 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w ST, normach i przywołanych wytycznych. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 



Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Program 

zapewnienia jakości winien zawierać: 

1.56 organizację wykonania robót, a w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

1.57 lokalizację i elementy składowe zaplecza budowy, 

1.58 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

1.59 wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

1.60 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

1.61 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

1.62 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań) 

1.63 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, 

1.64 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

kontrolno-pomiarowe, 

1.65 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw , lepiszczy ,kruszyw itd. 

1.66 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 



 

 

1.67 wykaz materiałów podstawowych, które mają być zastosowane z 

zaznaczeniem producenta, sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania 

(certyfikat, deklaracja , znak bezpieczeństwa ). 

Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania palcu budowy. 

1.68 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać 

uwzględniony w cenie jednostkowej każdej z pozycji, której dotyczy. Wykonawca będzie 

przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 

1.69 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów do celów kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy. 

Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

1.77 Atesty jakości, certyfikaty i deklaracje dotyczące materiałów i urządzeń 



Zamawiający dopuszcza do użycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 

oraz wykazujące pełną zgodność z warunkami wymaganymi w 

Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały które 

posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami ST to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem 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 Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 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 przedstawiciela 

Zamawiającego ( np. inspektora nadzoru). Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: 



 

 

1.70 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

1.71 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

1.72 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

1.73 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

1.74 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 

1.75 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

1.76 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

1.77 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 

1.78 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

1.79 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

1.80 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

1.81 wyniki prób poszczególnych elementów obiektu budowlanego z 

podaniem, kto je przeprowadzał 

1.82 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy o wykonawstwo robót i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie 

Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki badań 

będą gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te 

stanowią załącznik do odbioru robót i winny zostać przekazane Zamawiającemu 



najpóźniej wraz z protokołem, którego dotyczą. Dokumenty te będą na bieżąco 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez 

Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do 

protokołów odbiorowych robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

1.83 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

1.84 protokół przekazania Terenu robót, 

1.85 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami 

robót) i inne umowy cywilno-prawne, 

1.86 protokoły odbioru robót, 

1.87 protokoły z narad i ustaleń, 

1.88 korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 

1.89 protokoły prób i rozruchu, 

1.90 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

1.91 dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 1.100 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym na Terenie robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 



 

 

wglądu na jego życzenie. Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie 

oznaczone nazwą Zamawiającego i nazwą przedsięwzięcia. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

W toku wykonanych robót będzie prowadzona Książka obmiarów, bowiem rozliczenie 

robót nastąpi zgodnie z ceną kosztorysową - o ile nie nastąpią inne uzgodnienia w tym 

zakresie określone w Umowie o realizację Robót, zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. 

W przypadku rozliczania robót zgodnie z cena ryczałtową - w toku wykonanych robót nie 

będzie prowadzona Książka obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót i nie daje podstaw do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru na piśmie. 



Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. Jeśli Inspektor 

Nadzoru będzie wymagał dodatkowo, by jakaś część robót została obmierzona, to 

uprzedzi o tym Wykonawcę, który winien wziąć udział w dokonaniu pomiarów. Jeżeli 

Wykonawca nie stawi się , to pomiary dokonane przez Inspektora Nadzoru będą uważane 

za ważne. 

1.92 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiary będą dokonywane w ilościach netto dla każdego z elementów robót, a zasady 

określania ilości robót będą określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych lub w 

Przedmiarze. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.93 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

1.94 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 



 

 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.95 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorami warunkującymi płatności częściowe lub 

przed końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 

w Robotach lub zmiany Wykonawcy(podwykonawcy) Robót. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 

odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe, 

odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 

8.2.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 dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając 

telefonicznie Inspektora Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie 

wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 



podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

1.96 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które 

stanowią zakończony element całego zadania i dotyczy: 

każdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, że podlega 

odbiorowi częściowemu, 

każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została 

zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 

przed ukończeniem. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając 

telefonicznie Inspektora Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie 

wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

1.97 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót winno zostać pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres 

Zamawiającego. Informacja o gotowości do odbioru winna zostać równocześnie 

przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie. 



 

 

Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych 

od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Pozostałe 

wymagania odnośnie zgłaszania robót do odbioru zawiera wzór umowy. Odbioru 

ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie złożonych dokumentów, oceny 

wizualnej wykonanych robót oraz zgodności z ST i Dokumentacja Techniczną. Ponadto 

Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, 

branżowych, zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku niewykonania 

nakazanych robót poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót 

nieznacznie odbiega w poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne 

obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja podejmie decyzję o możliwości i warunkach 

odbioru wykonanych robót. 

8.5. Dokumenty do odbioru Końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pisemny 

protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1.98 powykonawczą Dokumentację Projektową z nan1iesionymi zmianami 

oraz dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

1.99 Dziennik Budowy, 

1.100 Rejestr Obmiarów (jeśli wynagrodzenie będzie obliczane metodą 

obmiarową) 

1.101 dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do 

obrotu w budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

1.102 recepty i ustalenia technologiczne, 



1.103 wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów 

zgodne z wymaganiami ST, 

1.104 wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 

1. 114 rysunki na wykonanie robót towarzyszących jak np. przełożenie linii itp. oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

1.105 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

1.106 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

1.107 DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające 

wymagania 8.5.1) o odpowiedniej szczegółowości umożliwiającej eksploatację, 

konserwację, regulacje i naprawy zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 

1.108 Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego 

porządku i stanu terenu budowy 

1.109 Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi lub 

wskazanymi normami, 

1.110 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w 

ST. W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej Zamawiającego , roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin na uzupełnienie dokumentacji 

powykonawczej i ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 

8.5.1. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. Wykonawca 

dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji 

eksploatacji i konserwacji w języku polskim dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 



 

 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. Każda instrukcja winna zawierać 

dane: 

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia Spis treści 

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

Gwarancjeproducenta 

Wykresy i ilustracje 

Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu Dane o 

osiągach i wielkości nominalne Instrukcje instalacyjne Procedura rozruchu Właściwa 

regulacja Procedury testowania Zasady eksploatacji 

Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

Środki ostrożności 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 

do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania 

Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i alarmowych 



Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i oświetleniowych. 

8.5.2. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca 

winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

Zamawiającemu. 

8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu 

okresu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z 

wnioskiem o ostateczne przejęcie robót w ciągu 21 dni przed upływem terminu gwarancji. 

Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru i nie podpisze protokołu odbioru i przejęcia robót 

w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to będzie się uważało, że roboty 

zostały odebrane, a protokół wystawiono w ostatnim dniu tego terminu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne 

informacje dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań 

technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji 



 

 

dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na 

wartość złożonej oferty przetargowej. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i 

dokumentacji technicznej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

1.111 robociznę bezpośrednią, 

1.112 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

1.113 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie 

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 

pracy), 

1.124koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 

obce na rzecz prowadzenia robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 1.125koszty 

organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 

1.126zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

1.127podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za 

daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót opisanych tą pozycją kosztorysową. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

podana przez Wykonawcę dla tej pozycji kosztorysowej. 



W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich 

prac wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia 

przedmiotu zamówienia. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane 

formalnie, rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 

jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1.114 Normy i normatywy. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 

później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 

będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową 

i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 

Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 

treścią i wymaganiami norm. 

1.115 Ogólne przepisy prawne. 

Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst.jedn. Dz.U.2006.156.1118 z późn.zm.) 

PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne" 

PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 



 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 ) 

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 

sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz.U.2000.26.313 ) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze 

zmian.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086) Ustawa z 

dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) Rozporządzeniu 

Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 ) 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U.2004.198.2041), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz.U.2004.195.2011). 

 

 

 

 

 



 

ST-45111100-9 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną  wykonane  podczas  przebudowy klatek schodowych w 

budynku Ratusza w Kątach, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem 

określonym w pkt.1.3. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie 

robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontażowych, wynikających z zakresu prac 

przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

1.116 wykucie wnęk , bruzd oraz otworów, 

1.117 rozkucie i rozebranie elementów betonowych zbrojonych i niezbrojonych, 

1.118 rozbiórkę posadzki cementowej, 

1.119 skucie tynków, 

1.120 wywóz gruzu i odpadów na odległość ok. 15km, 

1.4.Określenia podstawowe 



 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w 

ST-45000000-0 „Wymagania ogólne" oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 

ogólne" , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a także w 

przywołanych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 

1.138Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową , ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST-45000000-0 „Wymagania ogólne".

Wymagania szczegółowe. 1.139 



 

 

Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych - stanowią własność Wykonawcy. 

Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w 

wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na 

odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskane grzejniki c.o. 

należy protokołem przekazać Zamawiającemu. Pozostały gruz oraz inne odpady 

nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć 

na najbliższe wysypisko śmieci. 

Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do 

zakładu utylizacji. 

MATERIAŁY 

Materiał z rozbiórki: gruz ceglany, gruz betonowy, zanieczyszczone kruszywo, 

elementy metalowe (złom metalowy), szkło, drewno, papa, wykładzina PCW, 

wykładzina dywanowa. 

SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 

„Wymagania ogólne". 

Roboty można wykonywać ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

dobranego przez Wykonawcę dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac 

rozbiórkowych np.: 

1.121 młotowiertarki, 

1.122 drobny sprzęt i narzędzia ręczne. 

TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-45000000-0 

„Wymagania ogólne". 



 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do rodzaju i ciężaru przewożonych materiałów spełniającymi 

wymagania ogólne określone w ST-45000000-0 „Wymagania ogólne" dobranymi przez 

Wykonawcę : samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, ciągnik z 

przyczepą itp. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót. 

Prace rozbiórkowe wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie oraz przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. 

Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonywać 

stosowne zabezpieczenia. 

Pozostałe ogólne zasady wykonania robót podano w ST-45000000-0 „Wymagania 

ogólne". 

Wykonanie robót rozbiórkowych. 

Wymagania ogólne dla robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż wszystkich elementów budowlanych 

wymienionych w pkt.1.3 przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST. 

Jeśli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementów 

rozbiórkowych, Inspektor Nadzoru może polecić Decyzję o zakwalifikowaniu materiału 

do ponownego wbudowania podejmuje Inspektor nadzoru. Wszystkie elementy 

możliwe do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. 

Zdemontowane materiały (odpady), które stają się własnością Wykonawcy 

powinny być usunięte z terenu budowy w terminie i w sposób nie kolidujący z 

wykonywaniem innych robót. 

 



 

 

Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy zgodnie z przepisami bhp 

oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy 

prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 

p.poż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie 

nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. 

Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić etapowo - zgodnie z dokumentacja projektową 

oraz z zachowaniem zasad bhp. 

1.123 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie 

kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu braku zagrożeń na 

miejscu rozbiórki, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania lub pozostających w konstrukcji, wywozu gruzu i odpadów z 

miejsca budowy, oraz sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i 

ustaleniami z Zamawiającym. 

1.124 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru związana z rozbiórką jest: 

1.146posadzki - m2 

1.147tynki - m2 

1.148elementy betonowe- m3 

1.149wywóz gruzu - m3 

1.125 pozostałe wyżej nie wymienione- zgodnie z jednostką wskazaną w przedmiarze 

ODBIÓR ROBÓT 



 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne". Odbioru 

dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne" 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.126 Normy. 

PN-D-95017 Surowniec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. PN-D-96000 Tarcica 

iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego 

przeznaczenia. BN-87/5028-12 Gwożdzie budowlane. Gwoździe z trzepieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym. 

1.127 Pozostałe przepisy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 

1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. 

Dz.U.2003.169.1650 ) 

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 

sprawie bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz.U.2000.26.313 ) 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 454.1.30 

ROBOTY MALARSKIE 

1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich, które zostaną wykonane podczas remontu pomieszczeń 

piwnicznych Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 1, 55-080 

Kąty Wrocławskie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich, wynikających z zakresu prac przewidzianych 

w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1 związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych w budynku Starostwa Powiatowego. Zakres robót obejmuje: 

1.128 roboty przygotowawcze, 



 

1.129 zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót, 

1.130 dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi 

oraz drabin i rusztowań niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 

1.131 wyładunek materiałów na terenie robót, 

1.132 rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja, 

1.133 przygotowanie materiałów do wbudowania: przygotowanie wszystkich 

materiałów ( farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną 

1.134 montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu 

pracy: montaż i demontaż niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji 

pomocniczych, 

1.135 przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 

1.136 ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem, 

1.137 próby kolorów, 

1.138 zasadnicze roboty malarskie, 

1.139 oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych 

do malowania, 

1.140 sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 

1.141 oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność 

Wykonawcy, 

1.142 utrzymanie miejsca robót, 

1.143 unieszkodliwienie odpadów, 

1.144 uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Zakres rzeczowy obejmuje : 

1.145 przygotowanie podłoży pod roboty malarskie, 

1.146 malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, akrylową (podłoże gipsowe). 

1.4.Określenia podstawowe 



 

1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST- 

1.1007 00 „Wymagania ogólne" oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne" , 

PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a także w przywołanych 

normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 

materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami 

Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania 

ogólne". 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne". 

Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. Wszystkie farby winny 

posiadać atest PHZ. 

Wymagania szczegółowe. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. Do 

wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów należy zastosować farby emulsyjne, akrylowe 

nawierzchniowe o jakości odpowiadającej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb 

dyspersyjnych stosowanych wewnątrz. Farby winny spełniać wymagania normy co 

najmniej przez 12 miesięcy od daty produkcji. 

Należy zastosować jasne, pastelowe kolory w odcieniach beżu, żółci, zieleni, 

pomarańczu, uzgadniane na bieżąco z Zamawiającym. 2.3 Środki gruntujące. 

Należy zastosować środki gruntujące odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 

wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni. 



 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 

ogólne". 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu malarskiego zalecanego przez 

producenta farby i wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie 

robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP. 

TRANSPORT 

Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 

wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne", dobranymi przez 

Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym 

względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem , przesuwaniem 

lub uszkodzeniami. Farby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w 

temperaturze zalecanej przez producenta. 

WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie. 

Powierzchnia przygotowana do malowania winna być pozbawiona pęknięć i innych 

uszkodzeń mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych i odtłuszczona ( 

kurz, brud, tłuszcze ). Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować podłoże: 

powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzyć, umyć wodą , naprawić uszkodzenia 

oraz zatrzeć podłoże do równej powierzchni. Powierzchnia po wstępnym przygotowaniu 

nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Ponadto powierzchnie starych ścian wewnętrznych oraz sufitów w pomieszczeniach 

przeznaczonych do malowania należy po uprzednim przygotowaniu tj. usunięciu starej 

powłoki malarskiej, wyrównać specjalnie produkowaną do tego celu warstwą tynku 

gipsowego (gładź tynkarska), który należy wyrównać, a następnie poddać wygładzeniu, aż 



 

do momentu uzyskania możliwie jednolitej, równej i nieporowatej powierzchni. Następnie 

powierzchnię należy zgruntować rozrzedzonym roztworem farby, która będzie stosowana 

w proporcji objętościowej 1:5 lub przy użyciu wodnej zawiesiny szarego mydła. 

Powierzchnie nie nasiąkliwe nie wymagają gruntowania. Powierzchnie nowych tynków 

mogą zostać poddane obróbce malarskiej dopiero po wyschnięciu tynku tj. nie wcześniej 

niż po ok. 14 dniach. 

Ewentualne nieusuwalne elementy metalowe wystające ze ścian winny być oczyszczone 

z rdzy, pozostałości gipsu lub zaprawy, plam tłuszczu a następnie zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Prowadzenie robót malarskich, wewnętrznych. Roboty malarskie powinny być 

wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków oraz miejsc naprawianych. Roboty malarskie 

powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5oC lecz poniżej +25oC. Wilgotność 

podłoża nie powinna przekraczać 4%. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią ich wentylację. Pierwsze malowanie należy wykonać po zakończeniu robót 

instalacyjnych ( za wyjątkiem założenia gniazd i wyłączników), po wykonaniu podłoży pod 

wykładziny podłogowe, po całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Elementy , 

które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu , należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby , która winna 

zawierać : 

1.147 informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach , kiedy 

należy go stosować, 

1.148 sposób przygotowania farby, 

1.149 sposób nakładania farby, 

1.150 krotność nakładania farby oraz jej zużycie, 

1.151 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

1.152 różne dodatkowe zalecenia producenta. 



 

W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w 

odstępach czasowych zgodnych z instrukcją producenta. 

Wymagania w stosunku do powłok. Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki 

powinny być: 

1.153 niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho 

i na szorowanie oraz reemulgację, 

1.154 aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku, 

1.155 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, 

1.156 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla, 

1.157 bez spękań , łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz 

widocznych łączeń i poprawek, 

1.158 nie powinny wykazywać rozcierających się grudek, 

1.159 powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu. 

Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury 

pokrywanego podłoża. 

1.160 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Badanie powłok należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania. 

Kontroli jakości podlega: 

1.161 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie: 

1.162 deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią 

normą lub aprobatą techniczną, 

1.163 sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu, 

1.164 oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu; farba nie 

powinna zawierać skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek 

wypełniaczy, śladów pleśni, kożucha, spienienia ,gnilnego zapachu. 



 

1.165 kontrola warunków wykonywania robót, 

1.166 kontrola podłoża pod roboty malarskie obejmująca sprawdzenie 

wilgotności, wyglądu i czystości powierzchni, wykonanych napraw i uzupełnień tynków, 

wykończenia styków płyt oraz zabezpieczenie elementów metalowych. 

Wygląd powierzchni ocenia się z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym świetle dziennym 

lub sztucznym. 

Zapylenie sprawdza się poprzez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku 

niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz 

sposób usunięcia tych niezgodności, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola 

podłoży. 

1.167 sprawdzenie jakości wykonanych robót 

1.168 wygląd powłoki należy sprawdzić wizualnie , okiem nieuzbrojonym w 

świetle rozproszonym z odległości około 0,5m, 

1.169 barwę i połysk należy sprawdzić przez porównanie w świetle 

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

1.170 sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie , 

kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 

kontrastowym do powłoki. Jeżeli na szmatce wystąpiły ślady, można uznać 

powłokę za odporną na wycieranie, 

1.171 przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną poprzez wykonanie 

skalpelem z ostrzem o grubości 0,1mm siatki nacięć o boku oczka 5mm, po 610 

oczek w każdą stronę, a następnie przetarcie pędzlem naciętej powłoki. Jeżeli 

żaden z kwadracików nie wypadnie, należy uznać powłokę za dobrą. 

1.172 Odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne silne potarcie 

powłoki namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie 

jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę uznaje się za odporną jeśli piana 



 

na pędzlu nie zmieni barwy a ściana po wyschnięciu zachowa jednakową barwę i 

nie wystąpią prześwity podłoża. 

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to powłoki malarskie należy 

uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, 

zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 

powłoki z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 

powłok. 

1.1034 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne". Roboty winny 

być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z 

Zamawiającym. Odbiór robót malarskich obejmuje: 

1.173 sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 

1.174 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

1.175 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

1.176 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

1.177 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

1.178 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny być 

odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania jest negatywny , malowanie nie powinno zostać przyjęte. Do odbioru 

końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie 

materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi 

normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez 

Zamawiającego. 

Z przeprowadzonego odbioru robót malarskich sporządzony zostaje protokół zawierający: 

1.179 ocenę wyników badań, 

1.180 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 



 

1.181 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia . Czynność 

odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w Dzienniku Budowy. Protokół winien 

zostać podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Roboty 

okładzinowe wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane - z jednoczesnym 

obniżeniem ich ceny, pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości 

użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i 

przedstawić do ponownego odbioru. W ramach odbioru końcowego komisja dokona 

sprawdzenia, czy w czasie pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót nie uległy 

destrukcji . Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, 

zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia 

usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do Dziennika Budowy. 

1.182 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne". 7.2 

Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest : (m2) - dla robót malarskich: 

1.183 dla ścian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podłogi do spodu sufitu, 

1.184 dla stropów dot. całkowitej wykonanej powierzchni, 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 

1.185 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

1.186 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

1.187 wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 



 

1.188 przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i 

drabin, 

1.189 przygotowanie wszystkich materiałów ( farb, gruntów, szpachlówek itp.) i 

narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, 

1.190 oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 

1.191 ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących 

wyposażenie - przed zabrudzeniem,



 

 

próby kolorów, 

zasadnicze roboty malarskie, 

oczyszczenie terenu robót z 

resztek materiałów stanowiących własność 

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych 

do 

wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów , prób i sprawdzeń, utrzymanie 

miejsca robót. Cena uwzględnia również : nieuniknione odpady, ubytki i straty 

materiałowe , 

ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 

1.1062 postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu, 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 

zgodnie zapisami w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1.198 Normy 

PN-EN 971-1 Farby i lakiery.Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 

ogólne. PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych. 

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Część 2: Terminy specjalne dotyczące cech i właściwości. 

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 
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PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz PN-C-81921 Farby akrylowe 

rozpuszczalnikowe PN-C-81907 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe PN-C-81906 

Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-C-81903 Farby poliwinylowe 

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia. 

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania. 

PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach 

atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. 

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb. 

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardości powłoki metodą ołówkową. 

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć (kondensacja ciągła) 

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na 

mokro i 

podatność na czyszczenie. 

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odporności na wgniecenie. 

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości i 

rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. 

1.199 Inne 

1.200 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

1.201 Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 

września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 



 

1.202 Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 

14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych 

1.203 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 

1.204 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich 

znakiem budowlanym 

1.205 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 

1.206 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE



 

 

 

PECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Kod Specyfikacji 45324000-4 
 

 

TYNKI 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

SPIS TREŚCI: 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
1.2 Zakres stosowania ST. 
1.3 Zakres Robót objętych ST. 
1.4 Definicje określeń podstawowych.. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1     Wymogi formalne 
1.5.2     Warunki organizacyjne 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
1.7  Zasady kontroli i odbioru robót. 
1.8  Teren Budowy i Dokumenty Budowy. 
1.9 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec praw. 
2. MATERIAŁY  I SUROWCE 
2.1        Ogólne informacje 
2.2        Materialy 
2.3        Wymagania 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1        Zasady prowadzenia robót 
5.2        Przygotowanie podłoża 
5.3        Wykonywanie tynków 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.          OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Zgodność robót z projektem i specyfikacją 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3        Odbiór końcowy 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
10.2      Przepisy związane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 



 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki drzwiowej, która zostanie wykonana podczas przebudowy klatek 

schodowych w budynku Ratuszaminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 1, 55-080 

Kąty Wrocławskie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
tynków cementowo-wapienny oraz gładzi gipsowych, związanych z: 

a) montażem rusztowań systemowych inwentaryzowanych, 
b) wykonaniem tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach, 
c) wykonaniem gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. 

 
1.4. Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi poniżej: 
 
• Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
• Projekt Budowlany – PB – zgodnie z prawem budowlanym. 
• Projekt ofertowy – PO – przekazany do wyceny projekt. 
• Projekt Wykonawczy – PW –. zgodny z przepisami i wymogami Zamawiającego. 
• Projekt Warsztatowy – PWr – zgodny z przepisami i wymogami Zamawiającego. 
• Polska Norma – PN, która po przywołaniu stają się dokumentem obowiązującym. 
• Podłoże: powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na której 

ma być wykonany podkład lub powłoka malarska. 



 

• Gładź szpachlowa – materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale 
wiążącym i wypełniającym z dodatkiem kredy, dolomitu i materiałów pomocniczych 
(plastyfikatorów, opóźniaczy wiązania gipsu). 

• Tynk – warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, 
filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie 
powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych (w przypadku tynków 
zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para 
wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom 
budynku. 

• Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być 
wykonywane prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i 
sprzętu. Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania 
wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i 
miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 

• Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy 
rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania 
pracy lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi 
rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z 
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 

• Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania 
służącą do utrzymywania  osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako 
robocze i rusztowania ochronne.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1 Wymogi formalne 
 
Wykonanie tynków wewnętrznych powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 
Wykonawstwo tynków oraz gładzi szpachlowych zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2 Warunki organizacyjne 
 



 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
 
Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne 
do terminowego, 
prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu określonego w 
punkcie 1.3 Specyfikacji.  
 
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót. 
 
Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną 
dokumentacją, ST i obowiązującymi normami.  
 
1.8. Teren Budowy i Dokumenty Budowy. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 
za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji 
informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich 



 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Menadżera Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
 
Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, oraz 
inne ustawy regulujące wykonywanie powierzonych prac. 
 
2. MATERIAŁY I SUROWCE 
 
2.1 Ogólne informacje 
 
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione 
przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone 
przez dostawce lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest.  
 
Materiały użyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Jakość materiałów powinna być 
potwierdzona atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności z PN, lub aprobatami 
technicznymi w przypadku nie ustanowienia norm. 
 
Prace należy prowadzić z użyciem rusztowań systemowych inwentaryzowanych.  
Rusztowania należy ustawić w sposób umożliwiający prowadzenie robót. Montaż 
rusztowania może być wykonany wyłącznie przez osoby legitymujące się aktualnym 
świadectwem ukończenia kursu dla monterów rusztowań. 
 
2.2 Materiały 
 
• Woda 
• Gotowa zaprawa tynkarska cementowo – wapienna , cementowa lub cement , wapno i 

piasek 
• Gładź do robót zewnętrznych i wewnętrznych 
 
2.3 Wymagania 
 



 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym 
• Przygotowanie zaprawy do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 

PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowych składników zapraw oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Należy użyć wodę wodociągową z przyłącza na terenie obiektu . 
 
Piasek 
Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Pisaki 
do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
• nie zawierać domieszek ograniczonych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
 
Gładź 
Stosować gotowe wyroby wg zaleceń producentów. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 



 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
l tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
 
5.2. Wykonywanie tynków 
 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
• Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 



 

• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 
Odbiór rusztowań 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji 
oraz przed przystąpieniem do demontażu. 
 



 

Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 
• poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
• trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 



 

10.1. Normy 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 
przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
 
10.2. Przepisy związane 
 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-B-30020:1999 Wapno. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-19701;1997 Cementy 

powszechnego uŜytku. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy 
dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 
jakości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


