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00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

Wymagania ogólne 
 

1.    WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące remontu klatki 
schodowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie Zamek w Kętrzynie. 
1.2.   Zakres ST i określenia podstawowe 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem 

klatki schodowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie Zamek w Kętrzynie.  
1.2.1. Określenia podstawowe 

Obiekt budowlany: 
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
 budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
 obiekt małej architektury 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, w szczególności: 
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
 użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 
pod śmietniki. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
– także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa), bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża 
będącego w dyspozycji zakładu górniczego. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
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Właściwy organ – organ nadzoru budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości. 

Wyrób budowlany – 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. 

Organ samorządu zawodowego – organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami). 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Książka obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi normami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. 

Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej i sprawująca 
nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania realizowanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże lokalizację i 
współrzędne głównych punktów oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
1.3.2. Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Przekazana dokumentacja projektowa 
wraz z ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki 
do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, podane na 
rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej 
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i 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 zgodność z 
określonymi przepisami i wymaganiami. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

 
1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
-    utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
-    podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt p.poż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. 
W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi a także powinny być w odpowiedni sposób oznakowane literą B lub CE. 

 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieoznakowane i nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie może 
powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia  ani zmniejszenia kosztu robót. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z  
projektem organizacji robót i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

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

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki nieodpowiadające 
wymaganiom mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 

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

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

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 Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - podane w dalszych opisach 

branżowych 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program realizacji robót (PRR) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PRR), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. 

Program realizacji robót winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 
 wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w terminach 
określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 24 lipca1998 r. posiadają deklarację 
zgodności z PN 

 posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

Dokumentami budowy są: 
Dziennik budowy, który jest dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy spoczywa na kierowniku budowy. 

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

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 Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu realizacji i harmonogramów robót 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 
 wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami atmosferycznymi 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennik budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty (pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z 
narad i ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia) 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

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 książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR, KNNR. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. 
 

7.3. 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 urządzenie 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 budowy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają: 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - polegającemu na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi częściowemu - polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) - polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
 recepty i ustalenia technologiczne 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

realizacji robót 
 rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegającemu na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w części „Odbiór ostateczny robót”. 
Odbioru dokonuje komisja. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez Zamawiającego. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wbudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu 

 opłaty dzierżawy terenu 
 przygotowanie terenu 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego 
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
Wg opisów branżowych 
 

10.2. Inne dokumenty 
 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 

4.  Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

I - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

KOD WG CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych;  

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST, zakres stosowania, zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych w obrębie placu budowy związanych z remontem klatki schodowej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kętrzynie Zamek w Kętrzynie. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty związane z rozbiórką posadzek  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
Rozbiórkę elementów obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja, która powinna 

zawierać: 
 rzuty i przekroje 
 część opisową 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

 rozbiórki posadzki, okładzin schodów (narzędzia mechaniczne i dźwig samochodowy oraz 
niezbędne rusztowania ramowe) 

 rozebranie stalowych balustrad 

 wydobywania gruzu (zsyp)  

 transportu gruzu (samochody wywrotki i samochód skrzyniowy) 

3. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metoda transportu powinien być dostosowany do technologii 
załadunku oraz odległości transportu.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartość zatwierdzoną nie może być podstawą do roszczeń 
wykonawcy do dodatkowej zapłaty za transport o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 

4.   WYKONANIE ROBÓT 

4.1.  Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku. 
Dla przyjętej koncepcji modernizacji budynku zaleca się: 
 rozbiórka posadzek 
 rozebranie stalowych balustrad 

 

5. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jednostką obmiarową jest 1 m
3
 (konstrukcji betonu lub muru z cegły), m

2 
(rozebranie elementów 

stropów drewnianych, posadzek, izolacji, elementów więźby dachowej – deskowania, papy, dachówek, 
łacenia obróbek blacharskich itp.), m (rozebranie rynien i rur spustowych, elementów więźby dachowej tj. 
deski okapowe, gzymsowe, wiatrownice, krokwie, belki stropowe, słupy itp.) oraz  sztuki.  

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg pomiarów.  

Obmiary będą prowadzone sprzętem dostarczonym przez wykonawcę i utrzymywanym przez czas 
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trwania budowy w dobrym stanie. 

Obmiary będą wykonywane przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 
6. ODBIÓR ROBÓT 

Należy przeprowadzić odbiór częściowy po wykonaniu rozbiórki poszczególnych etapów  robót.   
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą uwzględniać: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r. w sprawie warunków i trybu postępowania, w sprawie 

rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz. U. Nr 198 poz.2043 

 

 

 

 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

II – PODŁOGI I POSADZKI 
 

KOD WG CPV  45431000-7  UKŁADANIE PŁYT 
      

1.  Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru podłóg i posadzek związanych z remontem klatki schodowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Kętrzynie Zamek w Kętrzynie. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem klatki schodowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie 
Zamek w Kętrzynie. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek wraz z okładzinami schodów w obiekcie przetargowym. 
Czyszczenie, gruntowanie oraz wyrównanie podłoży betonowych posadzek i stopni schodów. 
Wykonanie warstwy posadzkowej z płyt kamienia naturalnego na posadzkach oraz stopniach 

schodów od poziomu parteru do poziomu poddasza.  
Obłożenie podstopnic i cokolików stopni oraz cokolików posadzek z płytek kamienia naturalnego.  

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych  
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:  
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     projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. 
nr 120, poz. 1133), 

     projekt wykonawczy  
     specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202, poz. 2072), 

     dziennik  budowy,   prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB   z   15.12.1994   r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty 
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

     protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, 

     dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien 

on uwzględniać: 
     materiały do wykonywania posadzek, 
     lokalizację i warunki użytkowania, 
     rodzaj i stan podłoży. 

W projekcie powinny być zawarte: 

  wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z 
wyszczególnieniem materiałów do napraw, 

  specyfikacje materiałów do wykonania podłogi i posadzek z powołaniem się na  odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

  sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia, 

   wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 

art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.  

2. Materiały. 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych na podłogi i posadzki powinny mieć: 
-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
-    Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
-    Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 
-    Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania podług i posadzek. 
 
Wszelkie materiały do wykonania podłóg i posadzek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

Podłogi pomieszczeń pokazano na rzucie przyziemia, a warstwy na przekroju poprzecznym. 
Uwaga: Wszystkie warstwy podłóg wykonać zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta 

zastosowanej posadzki. 

2.1. Woda PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

-    nie zawierać domieszek organicznych, 
   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 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej. 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19940890414
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W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.5.  Płyty kamienne 
a) Płyty kamienne naturalne 
b) Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek należy stosować specjalistyczne zaprawy klejowe. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:zaprawy fugowe gotowe. 
c) Transport: 
Płyty przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić 
nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie: 
Płyty składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m. 
 

3. Sprzęt i narzędzia.  
Do wykonywania podłóg i posadzek należy stosować: 
-     szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
-     szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-     narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt, 
-     pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
-     łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
-     poziomnice, 
-     mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
-     pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
-     gąbki do mycia i czyszczenia, 
-     wkładki (krzyżyki) dystansowe 
-     sprzęt specjalistyczny wg uznania producenta 

4. Transport. 
Transport materiałów do wykonania podłóg i posadzek nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku 
ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Transport suchy, zabezpieczony przed przemarzaniem, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
 

5. Wykonanie robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone: 

  wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 

  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych  

  wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki M12, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
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Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m
3
. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2. Wykonywanie posadzki z płyt. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płyt. 

Położenie płyt należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki.  

 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Wymagania ogólne 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  

Wszystkie materiały – posadzka właściwa, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
podłóg i posadzek. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

-    sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

-    sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych  
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

-    sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty 
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

-    sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

-    sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacją 

projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin, a w szczególności: 
-    zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  

    w dokumentacji powykonawczej, 
-     jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-     prawidłowości przygotowania podłoży, 
-     jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin  
-     prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia podłogi właściwej,  ich barwę i odcień należy sprawdzać 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem, 
-     sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

-     sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

-     sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem – płytki gresowe 

-     sprawdzenie szerokości spoin  i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m   należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  

-     grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie reali zacji robót 
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej)  

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące podłóg i posadzek 

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
     cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
     cała powierzchnia powinna spełniać warunek właściwej przyczepności 
     grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
     dopuszczalne odchylenie powierzchni podłóg i posadzek od płaszczyzny poziomej (mierzone 

łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 

     spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
     dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

     szczeliny  dylatacyjne   powinny   być  wypełnione   całkowicie   materiałem   wskazanym w 
projekcie, 

     listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. Obmiar robót. 
Zasady obmiaru 
Powierzchnie okładzin oblicza się w m

2
 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w 

stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większą od 0,25 m

2
. 

W przypadku rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
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-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

-    sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać   
     przez ocenę wzrokową, 

8.5. Na odbiór składają się: 
odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny. 

9. Podstawa płatności. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane podłogi i posadzki może być 
dokonane według następujących sposobów: 

-     rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

-     rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn usta lonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
-     robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-     wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 
-     wartość pracy sprzętu z narzutami, 
-     koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
-     podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, 
pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 
zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100      Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B-30175    Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN0EN12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania  
PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności   

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych  
PN-EN 12808-2:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

III – ROBOTY MALARSKIE 
 

KOD WG CPV   45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powłok malarskich wewnętrznych związanych z remontem klatki schodowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Kętrzynie Zamek w Kętrzynie.  
1.2. Zakres stosowania ST 

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz budynków i wraz z 
dokumentacją projektową określa przedmiot zamówienia. Obejmuje wymagania właściwości materiałów, 
sposoby przygotowania podłoży i zasady wykonywania powłok malarskich. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być 
wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim 
powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 

Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym 

farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.) 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w 
postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
kompozycji. 

Farba na spoiwach mineralno – organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

Sufity i ściany zagruntować przed położeniem warstwy wykończeniowej gruntem bezbarwnym lub o 
ton jaśniejszym od warstwy właściwej, 

Zastosować farby bezrospuszczalnikowe, paroprzepuszczalne, odporne na zmywanie i ścieranie, 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb i mycia podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 

2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę  
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- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.3. Farba 
Do malowania wnętrz budynku zastosować farbę mineralną, zmywalną, kolor biały na sufitach, 

spodach oraz bokach biegów schodowych, oraz kolor Ral 1015 na ścianach, np. farba Magnat Ceramic kolor 
szlachetny kryształ C10 lub farba porównywalna. 

2.4. Środki gruntujące. 
2.4.1. Tynki cementowo-wapienne: 

- nowe tynki pozostawić przez 2 do 4 tygodni bez malowania.. 
- ubytki naprawiać materiałem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca 

naprawiane zaprawą po wyschnięciu fluatować i zmyć wodą 
2.4.2. Szpachla gipsowa: 

szlifować i odkurzyć 

gruntować materiałem systemowym  

2.5. Podłoża pod malowanie 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Tynki zwykłe lub pocienione 
- nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (itp. kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

- tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów 
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej 

- uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 

Podłoża z płyt powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, 
bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza 
lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

2.5.1. Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 

terminach: 
- po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia (tynków) 
- nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu) 
- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem i wygląd powierzchni z wymaganiami 

normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotności 

- płyt gipsowo-kartonowych, płyt włóknisto-cementowych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów 

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni należy ocenić przez potarcie powierzchni czystą, suchą ręką. W przypadku 
powierzchni stalowych do przetarcia użyć czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi wyżej należy 

określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po 
usunięciu niezgodności przeprowadzić ponowną kontrolę, odnotowując wyniki w formie protokołu i wpisu do 
Dziennika Budowy. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

-    agregaty malarskie, natryski 
-    pędzle, wałki, 
-    przenośnych zbiorników na wodę 
-    rusztowań przenośnych, drabin itp.. 

 
4.TRANSPORT 
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Transport materiałów do robót malarskich powinien się odbywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i 
nie wyższej niż 20°C. 

Transport powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi regulującymi 
przewóz materiałów, w tym niebezpiecznych. 

W środkach transportu powinny być odpowiednio zabezpieczone lub usunięte wszelkie elementy 
mogące uszkodzić opakowania. 

Zaleca się przewożenie materiałów na paletach układanych ściśle obok siebie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być prowadzone dopiero po wyschnięciu tynków i 
miejsc naprawionych. 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
 w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej 0°C 
 w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura nie była wyższa niż 

20°C (itp. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 

włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tabeli: 

Lp Rodzaj farby Największa 
wilgotność podłoża w 
% masy 

1 Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 
w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej 
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4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację, 
5.2. Kontrola materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią 

normą lub aprobatą techniczną 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
- w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypełniaczy (z 

wyjątkiem farb strukturalnych); kożuch; ślady pleśni; trwały, nie dający się wymieszać osad; 
nadmierne, utrzymujące się spleśnienie; obce wtrącenia; zapach gnilny 

5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają podane wymagania i 

warunki. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości 

robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych, 

elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe 
 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych 
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
 wykonaniu tzw. białego montażu 
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzywa sztucznego) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów 
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
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Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 
5.4. Wykonawstwo 
5.4.1. Sposób nakładania: 

- pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
5.4.2.  Zużycie: 

- ok. 150ml/m
2
 na jedną warstwę na gładkim podłożu 

- na szorstkich podłożach odpowiednio więcej 
- dokładne zużycie ustalić na podstawie próby 

5.4.3. Minimalna temperatura obróbki: 
- +8

0
C dla podłoża i powietrza 

5.4.4. Czas schnięcia: 
- przy temperaturze +20

0
C i względnej wilgotności powietrza 65% po 4-6 godz. powierzchnia farby 

jest sucha i nadaje się do ponownego malowania 
- powłoka jest całkowicie sucha i wytrzymała po 3dniach 
- przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności czasy te ulegają wydłużeniu 

5.4.5. Uwagi: 
 aby zachować specyficzne właściwości produktu nie należy mieszać z innymi materiałami 
 dla uniknięcia widocznych połączeń należy malować bez przerw 
 nie stosować na lakierach, podłożach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie 
 przy kontakcie z oczyma lub skórą natychmiast dokładnie i obficie spłukać wodą 
 przy natryskiwaniu nie wdychać oparów 
 nie wylewać do wody, ani na ziemię 

5.4.7. Zabezpieczenia: 
Otoczenie malowanych powierzchni, a w szczególności szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, 

klinkier, kamień naturalny i metal należy zabezpieczyć przed odpryskami, farbę natychmiast zmywać czysta 
wodą. 
5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację 
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem 

technicznym 
- bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 

powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zakres i metody  badań i kontroli 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
 sprawdzenie odporności na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

 sprawdzenie przyczepności powłoki  
 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie 

 na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409 
 sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za odporną na zmywanie jeżeli piana mydlana na 
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szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy obliczać w m
2
 w 

świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do sufitu. 
Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami oblicza się j.w., zwiększając wynik o 

współczynnik w zależności od ilości profili lub ozdób (do 10 – 1,1; do 20 – 1,2; do 40 – 1,4; ponad 40 – 2,0). 
Jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni nie potrąca się otworów do 3 m

2
. 

Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane, potrąca się powierzchnie otworów mierzone w świetle 
ościeżnic lub muru. Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m

2
. Otwory 

ponad 3 m
2
 potrąca się doliczając powierzchnię malowanych ościeży. 

Przy malowaniu elewacji wysokość ściany mierzy się od dolnego do górnego poziomu, łącznie z 
gzymsem w rozwinięciu, jeżeli jest on malowany. Długość ściany oblicza się w rozwinięciu.  

Powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz ścian z pilastrami, sklepienia łukowe oblicza 
się w rozwinięciu. 
7.2. Ilość robót malarskich w m

2
 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich.  
8.2. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 

Odbiór robót malarskich powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m

2
 powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 
- przygotowanie powierzchni 
- zagruntowanie powierzchni 
- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

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

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej 

PN-C 1607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości zarządzania jakością  

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 

Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

IV – BALUSTRADY STALOWE 
 

KOD WG CPV   45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania balustrad 
stalowych w związku z remontem klatki schodowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie Zamek w 
Kętrzynie.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie balustrad stalowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 3.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Materiał stanowią : 
-balustrady z profili stalowych wg detali ze słupkami stalowymi i pochwytem drewnianym 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
3.2. Sprzęt do montażu 
Do montażu balustrad należy stosować drobny sprzęt ręczny, ułatwiający montaż tych elementów oraz 
spawarkę wraz z agregatem prądotwórczym. Sprzęt winien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Warunkiem podstawowym dla użycia w/w sprzętu jest jego sprawność techniczna i parametry odpowiadające 
wymogom wykonywanej czynności. Sprzęt nieodpowiedni może być zdyskwalifikowany przez Inspektora 
nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
4.2. Transport i składowanie 
Transport i składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i 
wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
5.3. Opis ogólny 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 
- wykonanie próbnego montażu balustrady w wytworni 
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 



 

 26 

- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie balustrady 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę 
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytworni powinna być próbnie zmontowana i 
odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji  
należy naprawić w wytworni.  
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów 
i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie 
uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez 
wykwalifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być 
wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu lub schodów mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu 
w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostków 
termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej.  
Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz 
elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości podano OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
6.2. Sprawdzenie jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- kontrola wykonania kotew wklejanych; 
- ustawienia słupków balustrady wraz z  montażem przez spawanie; 
- kontrola prostoliniowości ustawienia balustrady; 
- odbiór powłok zabezpieczenia antykorozyjnego; 
- kontrola zamocowania siatki cięto 
- ciągnionej; 
- kontrola zamocowania poręczy. 
Kontrola jakości robót antykorozyjnych powinna być prowadzona po wykonaniu każdej warstwy powłoki 
antykorozyjnej zgodnie z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla wykonania i montaż u konstrukcji balustrady: 1 kg; 
- dla zabezpieczenia antykorozyjnego 1m2. 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji. 
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego upoważnienia Inwestora nie mogą stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7 
8.2. Szczegółowe warunki odbioru robót 
Odbiór robót powinien być prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inwestorem. Jeżeli wszystkie odbiory dadzą wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy  
należy uznać za zgodne z SST. Jeżeli chodź jedno sprawdzenie da wynik ujemny,  wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymogami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z SST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania ogólne. 
PN-M-82410 Śruby ze łbem kolistym z noskiem  
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
 


