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ST-1 ROBOTY BUDOWLANE – WYMAGANIA OGÓLNE  

KOD CVP 45000000-7 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej 

nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony przeciwpożarowej”.  

Zakres prac obejmuje: 

 Wyminę istniejących drzwi na drzwi o klasie oporności ogniowej min. EI 30 oraz EI 60. 

 Dostosowanie istniejących otworów drzwiowych do wymagań związanych z 

przepisami ochrony przeciwpożarowej. 

 Rozbiórka istniejących ścianek szklanych na parterze budynku – zgodnie z 

dokumentacją rysunkową. 

 Rozbiórka istniejącej ścianki w pomieszczeniu piwnicy – zgodnie z dokumentacją 

rysunkową. 

 Demontaż balustrad oraz krat przy klatkach schodowych. 

 Wykonanie ścian z płyt GKF o klasie odporności ogniowej min. REI 60. 

 Wykonanie okładzin z materiałów niepalnych w celu zwiększania klasy odporności 

ogniowej przegród pionowych w pomieszczeniu hydroforni. 

 Wykonanie ścianek szklanych wraz z drzwiami o klasie odporności ogniowej REI 120 

Sa (dymoszczelne). 

 Wykonanie ścianek szklanych wraz z drzwiami Sa jako dymoszczelnych. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej i 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych 

wymienionych w punkcie 1.1. Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową 

i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

może wprowadzić do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego 

oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i 

jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych 

wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

 Inwentaryzacją powykonawczą koniecznych elementów obiektu, 

 Rysunkami powykonawczymi elementów obiektu, 

 Montażem i demontażem rusztowań, 

 Utylizacją gruzu i śmieci, 

 Organizacją placu budowy. 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja techniczną oraz częścią 

kosztorysową wg wykazu: 

a) Projekt architektoniczno-budowlany dot. dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 

388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 

b) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót do projektu przywołanego powyżej (wg pkt. a). 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót budowlanych zasadniczych i 

uzupełniających. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze 

(towarzyszące), konieczne do realizacji wymienionych prac: 

- Roboty rozbiórkowe, 

- Wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej 

min. REI 60, 
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- Wykonanie ścianek szklanych wraz z drzwiami o klasie odporności ogniowej 

REI 120 Sa (dymoszczelne). 

- Wykonanie ścianek szklanych wraz z drzwiami Sa jako dymoszczelnych 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 

- Roboty porządkowe, 

- Roboty malarskie, 

Dokładny opis wykonania robót remontowych został opisany w Dokumentacji projektowej 

opisanej w punkcie a). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce elementów 

obiektu budowlanego. 

1.4.2. Remont - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.3. Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć 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. 

1.4.4. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

1.4.5. Dokumentacja budowlana - należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

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

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

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (w przypadku, gdy są niezbędne). 

1.4.7. Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.8. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.9. Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

1.4.10. Rejestr obmiaru - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
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szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.11. Laboratorium - należy przez to rozumieć 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. 

1.4.12. Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

pomiarowych. 

1.4.13. Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część 

obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.14. Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.4.15. Czas na ukończenie - czas na zakończenie robót lub odcinka (w 

zależności od przypadku) tak jak został podany w załączniku do Oferty, 

obliczony od daty rozpoczęcia. 

1.4.16. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia robót określona w załączniku do 

Oferty. 

1.4.17. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa 

się projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i 

dokumentami. 

1.4.18. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.19. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca 

wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad 

robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

1.4.20. Inspektor koordynujący - osoba wyznaczona przez Inwestora do 

koordynacji całości robót objętych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg 

reguł zawartych w Umowie, posiadająca wymagane przepisami stosowne 

uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 

do Izby zawodowej. 

1.4.21. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania 

robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

1.4.22. Komisja - osoba lub kilka osób tak określonych w Umowie, lub inna 

osoba bądź osoby, wyznaczone w warunkach Umowy. 
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1.4.23. Materiały (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezbędne do 

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

zaakceptowaną przez Inwestora. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonania robót z 

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

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

1.4.25. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, 

który Wykonawca zatrudnia na placu budowy, a który może obejmować personel 

kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z 

Podwykonawców, a także wszelki inny personel kierowniczy, robotników i inny 

personel pomagający Wykonawcy w realizacji robót. 

1.4.26. Personel Zamawiającego - Inspektorzy nadzoru oraz cały personel 

kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny 

personel podany przez Zamawiającego lub Inspektora do wiadomości 

Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego. 

1.4.27. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nrl20,poz. 1126). 

1.4.28. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako 

Podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla 

części robót oraz prawni następcy każdej z tych osób. 

1.4.29. Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w 

Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w 

Umowie. 

1.4.32. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu. 

1.4.33. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w ofercie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub 

osób). 

1.4.34. Zamawiający - osoba wymieniona jako Zamawiający w załączniku do 

oferty oraz prawni następcy tej osoby. 

1.4.35. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - szczegółowe wymagania 

związane z materiałami, sprzętem, transportem, wykonaniem robót, kontrolą 

jakości, obmiarami, odbiorem i zasadami płatności (w odniesieniu do 

konkretnego rodzaju robót). 

1.4.36. Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, 

rewitalizacja - 

określenia stosowane w przypadku działań mających na celu konserwację 
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obiektów, połączoną często z pracami odtworzeniowymi ich fragmentów; termin 

wykorzystywany szczególnie w odniesieniu do zabytków architektonicznych, a 

w ostatnim czasie również do innych obiektów o okresie eksploatacji 

przekroczonym w stosunku do zakładanego okresu trwałości konstrukcji lub 

zbliżającym się do tego okresu, przy czym termin rewitalizacji aktualnie 

przyjmuje znacznie szerszy kontekst znaczeniowy i odnosi się do kompleksu 

wielokierunkowych działań wykonywanych w zabudowie miejskiej, mających na 

celu odnowę zabudowy miejskiej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora oraz przedstawicieli Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 

podstawowych materiałów, urządzeń i technologii przewidzianych do wykonania robót 

określonych Umową. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekażę Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów; przekaże dziennik budowy 

oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółach warunków umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inwestora stanowią załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

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

całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Koordynującego oraz Zamawiającego, którzy dokonają odpowiednich 

zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową w tym ze SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej (w tym SST) będą uważane z wartości 

docelowe, do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
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to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

robót objętych zamówieniem, 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. 

Teren gdzie będą prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany, zgodnie z przepisami, 

przez Wykonawcę stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi. 

Inspektor może nakazać umieszczenie dodatkowych tablic i znaków, jeżeli uzna to za 

stosowne. Wykonawca powinien bezwzględnie zastosować się do takich poleceń. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 Utrzymywać teren budowy oraz 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 swoich baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych, 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały 
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pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich 

wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji. 

1.5.8. 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. 

Zamawiający nie posiada żadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji, jakie mogą 

znajdować się pod tynkiem. W związku z tym roboty związane ze skuwaniem tynków należy 

prowadzić bardzo ostrożnie, aby minimalizować ewentualne uszkodzenia przewodów. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru, Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 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. Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi 

niezwłocznie na własny koszt. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od Zarządcy, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 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. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

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

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia Inspektorowi i Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (tzw. Planu BIOZ) przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

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

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ 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, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003 
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r. Nr 47, poz. 401) . Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń i metod oraz w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót: 

o 45400000-1 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych 

o 45400000-7 Roboty rozbiórkowe 

o 45421152-4 Ścianki w suchej zabudowie 

o 45421000-4 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 

o 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

o 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

o 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

o 45421131-1 Instalowanie drzwi 

o 45450000-6 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

o 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

o 45442100-8 Roboty malarskie 

o 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

o 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu szczegółowe informacje 

dotyczące zamawiania lub wykonywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu prac. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.  Zgodność z PN lub AT powinny być 

potwierdzone „deklaracją zgodności" lub „certyfikatem zgodności". 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzących ze złóż miejscowych  

Nie przewiduje się pozyskiwanie materiałów ze złóż miejscowych. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru lub 

Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i odmową zapłaty. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

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

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją, jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
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powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 

2.6. Uwagi dodatkowe Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 
16.04.2004 r. „o wyrobach budowlanych". 

Jeżeli dany materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed datą 1.05.2004 r. - należy 

stosować przepisy w oparciu o Ustawę z dnia 30.08.2002 r. „o systemie oceny  zgodności". 

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w 

oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE lub B) . 

Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji 

charakteryzujących dany wyrób budowlany, tzn.: A. Dla wyrobów oznakowanych symbolem 

„CE" powinny być dołączone następujące dodatkowe informacje: 

 Oznaczenie, siedziba i adres producenta, 

 Ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 

budowlanym, 

 Numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany, 

 Dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. Dla 

wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B" należy dołączyć 

następujące informacje dodatkowe: 

a) Określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 

b) Identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową typ, odmianę, gatunek i 

klasę według specyfikacji technicznej, 

c) Numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu, 

d) Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

e) Inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 

f) Nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w 

zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu. 

g) Odnosząc się do zagadnienia „wyrobów budowlanych” należy napisać, że Inspektor 

nadzoru i Zamawiający oprócz powyższych informacji na certyfikacie oczekuje 

przedłożenia dla każdego materiału wymagającego zatwierdzenia, wniosku o 

zatwierdzenie materiału, który będzie zawierał: 

– kartę produktu 

– deklarację właściwości użytkowych 

–- certyfikat CE lub B 

–- atest higieniczny 

–- instrukcję montażu 

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 ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
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przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym 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 (w tym SST) przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

wpływają niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej (w tym SST) i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Środki transportu stanowiące zagrożenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzące 

zastrzeżenia pod względem technicznym muszą być usunięte z terenu budowy na polecenie 

Inspektora Nadzoru. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

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

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zniszczenia 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 wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 

wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 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. Wszystkie wykonane roboty muszą spełniać wymagania zawarte w: 

 Stosowanych polskich normach; 

 Aprobatach technicznych, 

 Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, 

 Szczegółowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentów danych wyrobów 

budowlanych, m.in. odnośnie technologii wykonania robót. 
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Dla każdego elementu robót, przed jego wykonaniem, należy uzyskać ostateczną akceptację 

technologii wykonania przez przedstawiciela producenta materiałów (użytych do wykonania 

danego etapu robót) i Inspektora Nadzoru - po ewentualnym wykonaniu próbek, jeżeli będzie 

to wymagane przez Inspektora Nadzoru. Elementy robót nieujęte w SST należy wykonać 

zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" oraz z przestrzeganiem zasad 

sztuki budowlanej.  

5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
5.1.1. Koszt wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 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, 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) Opłaty/dzierżawy terenu, 

d) Przygotowania terenu, 

e) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań, 

f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

5.1.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

5.1.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i ograniczenia ruchu obejmuje: 

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZ), w którym 

przedstawiono zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Program zapewnienia, jakości winien zawierać: 

 Organizację wykonanych robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
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wyciąganych wniosków i zastosowania korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu, 

 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 urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 

 Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację 

i sprawdzanie 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, (w razie konieczności 

laboratorium), sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST, normach lub wytycznych producenta wyrobu. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. 

Inspektor Nadzoru i Zamawiający będą mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru i Zamawiający będą przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, sprzętu, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użyte do robót materiały i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych 

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

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobranie próbek 

Na zlecenie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego 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. Pojemniki do pobrania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 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 SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań   

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu na 

formularzach według dostarczonego przez Inspektora nadzoru wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, 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 może prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 

całkowicie koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty techniczne 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98), 

2. Są dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 

16.04.2004 r. „o wyrobach budowlanych", 

3. Posiadają deklarację zgodności, deklarację właściwości użytkowych certyfikat 

zgodności z: 

- Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt.1 i które spełniają wymogi SST, 

4. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Dz.U.2004 nr 92 poz. 881. W 

przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. Dokumenty potwierdzające właściwą, jakość wyrobów powinny być 

przedłożone Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania i 

przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor ma prawo żądać rozebrania 

wykonanego elementu robót i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.  

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

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 
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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 zapewnienia jakości 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, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 Dane dotyczące sposobu wykonania 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. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub SST. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach 

następujące dokumenty: 

 Pozwolenie na budowę, 

 Protokoły przekazania terenu budowy, 

 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 Protokoły odbioru robót, 

 Protokoły z narad i ustaleń, 

 Operaty geodezyjne, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Korespondencja na budowie. 
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przez Zamawiającego. 

Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektorów Nadzoru i Wykonawcy. Za zabezpieczenie prawidłowe dokumentów budowy 

odpowiada Kierownik Budowy. Dokumentem pomocniczym, precyzującym zasady 

wykonywania i odbioru robót, są specyfikacje techniczne. W przypadku rozbieżności lub 

nieścisłości pomiędzy zapisami w projekcie budowlanym a danymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych ostateczną decyzję podejmuje Inspektor Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych 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 SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń branżowego Inspektora 

Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu realizacji płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. Obmiary 

robót powinny być zgodne z zasadami obmiaru podanymi w katalogach stanowiących 

podstawę obliczenia nakładów rzeczowych a przywołanymi w kosztorysach „ślepych". 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego wykonanie obmiaru robót nie jest konieczne, jednakże 

może być traktowany jako materiał pomocniczy.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR, KNNR i TZKNBK. Jednostki 

obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. W razie potrzeby należy dołączyć niezbędne rysunki i 

szkice. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonują Inspektorzy nadzoru. Gotowość danego etapu 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. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia właściwy branżowo Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego etapu robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje branżowy 

Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i 

Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót. 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoły ustaleń komisyjnych co do 

rodzaju i koloru, itp.). 

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL


20 

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. 

Pracownia projektowo-konstrukcyjna 

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa 

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o.o. 

Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa 

Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 Łomianki Dolne 

NIP: 522-299-91-94 Regon : 146297857 

 Tel: (+48 22) 490 42 10  

Fax: (+48 22) 244 24 9 

INTERNET: WWW.CRB.COM.PL 

E mail : OFERTA@CRB.COM.PL
 

 

 Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ). 

 Karty materiałowe (Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 

zabezpieczenia jakości (PZJ)) 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń. 

 Rysunki, jakie należało wykonać na polecenie WKZ. 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. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 

Odbiór pogwarancyjny polega 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 punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zostaną 

wycenione przez Wykonawcę przy składaniu oferty na wykonanie robót. Szczegółowy zakres 

rzeczowy robót został określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót z 

podaniem, co i w jakiej ilości powinno zostać wykonane. Wykonawca będzie wystawiał faktury 

za wykonane i odebrane roboty budowlane dla poszczególnych zadań i etapów według ustaleń 

umownych. Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru robót, który będzie zawierał 

pozycje kosztorysu ofertowego, wskazujące roboty całkowicie zakończone lub we wskazanym 

procesie (np. pewien procent całości robót przewidzianych do wykonania). Warunkiem 

koniecznym jest ażeby w protokole odbioru znalazły się roboty (stosowne pozycje kosztorysu), 

które zostały odebrane bez zastrzeżeń. Wykonawca robót nie może żądać od Zamawiającego 

dodatkowych płatności, które odbiegają od zamierzeń przewidzianych w harmonogramie 

rzeczowo–finansowym, zaakceptowanym przez strony Umowy. Na etapie przygotowywania 

oferty Wykonawca powinien, w sposób krytyczny we własnym zakresie (podczas wizji lokalnej 

na obiekcie, gdzie będą prowadzone prace), zweryfikować pomiary podane przez 

Zamawiającego i uwzględnić to w ofercie. Dla wycenionych robót podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie. Cena 

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (własne) wykonania robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
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 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyjątkiem podatku VAT. 

Szczegółowe zasady dotyczące płatności zostaną określone w umowie na wykonanie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późń. 

zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.838 

z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003r. Nr 48 poz. 401). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47,poz.401) 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2003 r. Nr 121, poz. 1138). 
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SST-2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

KOD CPV 45400000-7 

 

 
 

 

 

SPIS TREŚCI: 

1.  WSTĘP 

2.  MATERIAŁY 

3.  SPRZĘT 

4.  TRANSPORT 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

7.  OBMIAR ROBÓT 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z „Projektem budowlanym dot. 

dostosowania budynku Szkoły Podstawowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. Prace rozbiórkowe dla realizacji 

niniejszego zadania projektowego zostały opisane w dokumentacji projektowej i dotyczą 

wykonania rozbiórek istniejących ścianek murowanych oraz szklanych niespełniających 

wymogów ochrony przeciwpożarowej, rozbiórki barierek oraz krat przy klatkach schodowych 

oraz demontaż istniejącej stolarki drzwiowej niespełniającej wymogów ochrony 

przeciwpożarowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

Określenie podstawowe podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

Polecenia Inspektora nadzoru lub Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2. MATERIAŁY 

Podczas robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

2. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania 

ogólne”. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Do rozbiórek może 

być użyty dowolny sprzęt lekki. 

 

3. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania 

ogólne”. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata 

stateczności. 
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4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac związanych z robotami rozbiórkowymi należy zabezpieczyć 

pozostałe elementy budynku, takie jak np. stolarka okienna i drzwiowa, ściany oraz posadzki 

przed ewentualnym uszkodzeniem. 

5.2. Rozbiórka ścianek działowych 

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez przewracanie ich na 

strop, gdyż może to spowodować zawalenie się zarówno tego stropu, jak i pozostałych 

stropów, znajdujących się poniżej, co może stać się przyczyną runięcia całego budynku. Ze 

ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. 

Podobnie należy demontować ścianki z większych elementów, jak pustaki, bloczki itp. Ścianki 

działowe rozbiera się z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały materiał i gruz ze stropów 

usuwa na dół.  

5.3. Rozbiórka stolarki drzwiowej 

Przed demontażem okien i drzwi należy dokonać ich przeglądu w celu ustalenia, czy i które 

mogą nadawać się do dalszego wykorzystania. Drzwi będące w dobrym stanie należy przed 

demontażem zabezpieczyć. Demontażowi ulega jedynie część stolarki drzwiowej – zgodnie z 

dokumentacją projektową dotyczącą dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. 

Jana Pawła II do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 

5.4. Rozbiórka balustrad, krat oraz drewnianych elementów wykończenia wnętrz 

Zarówno na parterze, jak i na pozostałych kondygnacjach w okolicach klatek schodowych 

należy zdemontować istniejące balustrady oraz kraty – zgodnie z dokumentacją projektową 

dotyczącą dostosowania budynku Szkoły Podstawowej do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej. Roboty rozbiórkowe w powyższym zakresie odbywają się w sposób ręczny. 

Rozbiórkom podlegają również drewniane elementy wykończenia wnętrz, znajdujące się na 

drogach komunikacji ogólnej, służącej ewakuacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania 

ogólne”. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania 

ogólne”. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

Ocena wizualna kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - 

Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Prace rozbiórkowe należy wykonywać w oparciu o dokumentację projektową dot. 

dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów 

ochrony przeciwpożarowej. 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 

poz. 1650). 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). 
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SST-3 ROBOTY MUROWE  

CPV 45262500-6 

 

 

 

 
 

SPIS TREŚCI: 

1.  WSTĘP 

2.  MATERIAŁY 

3.  SPRZĘT 

4.  TRANSPORT 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

7.  OBMIAR ROBÓT 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murarskich związanych z dostosowaniem budynku Szkoły 

Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Zakres robót jest zgodny z wymaganiami ogólnymi w ramach zadań związanych 

dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej  i obejmuje poszerzenie istniejących otworów drzwiowych oraz wykonanie 

nowych nadproży.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

Określenie podstawowe podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 „Roboty budowlane -Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1 

„Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania nadproży prefabrykowanych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartych w dokumentach odniesienia – normach, aprobatach technicznych.  

2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Nadproża stalowe 

Nowe nadproża drzwiowe należy wykonać w postaci dwóch dwuteowników IPE 200 

skręconych ze sobą za pomocą śrub M16 na przestrzał ściany w rozstawie co 25cm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami w projekcie, zgodne z wiedzą 

budowlana oraz z odpowiednimi normami. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno 

być wykonywane mechanicznie. Zaprawy należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok 3h. Do zapraw murarskich należy 

stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 

cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych. Do zaprawa cementowo-
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wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cista wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -1 „Roboty budowlane - Wymagania 

ogólne”. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją projektową. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w 

zamykanych pomieszczeniach.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania 

ogólne”. Materiały i elementy mogą dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

4.1. Transport materiałów 

 Transport cementu i wapna gaszonego na sucho powinien odbywać się zgodnie z 

normą BN-88/6731-08. Cement i wapno gaszone na sucho luzem należy przewozić 

cementowozem, natomiast cement i wapno gaszone na sucho workowane można 

przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

5.1. Nadproże nad drzwiami 

Belki osadzić w bruzdach wykutych po oby stronach ściany. Następnie należy je zalać 

betonem C25/30. Nadproże z belek stalowych w postaci wstawienia dwóch dwuteowników IPE 

200 skręconych ze sobą za pomocą śrub M16 należy wykonać na przestrzał ściany w 

rozstawie co 25cm.Belki stalowe powinny opierać się na ściankach z boku otworu na 

głębokość co najmniej 10cm z każdej strony. 

1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania 

ogólne”. 

6.1. Materiały 
Dostarczone materiały oraz wykonane zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy materiały posiadają wymagane atesty. Wyniki 

odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2. Zaprawy 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję i w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Badanie jakości robót w czasie ich trwania 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać  zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w Normach i Aprobatach technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m układanego nadproża. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera oraz 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed rozpoczęciem robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 protokoły odbiorów poszczególnych prac zanikających, 
 protokoły odbiorów materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych – jeśli były zlecane. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1 „Roboty budowlane - 

Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 998-1: 2010 „Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska” 
PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”  
PN-EN 459-1: 2015-06 „Wapno budowlane – Część : Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 
PN-EN 13139: 2003 „Kruszywa do zaprawy” 
PN-EN 998-2: 2016-12 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: zaprawa 
murarska” 
PN-EN 197-1: 2012 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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SST-4 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

CPV 45421000-4 

 

 

 

 
SPIS TREŚCI: 

1.  WSTĘP 

2.  MATERIAŁY 

3.  SPRZĘT 

4.  TRANSPORT 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

7.  OBMIAR ROBÓT 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz okładzin istniejących 

ścian pomieszczenia hydroforni dla potrzeb projektu budowlanego dotyczącego dostosowania 

budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie przegród pionowych w postaci ścian wykonanych z płyt gipsowo-

kartonowych oraz okładzin opisanych w dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania 

budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

Określenie podstawowe podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych 

dla konkretnej realizacji. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-79405 – 

wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. Projekt budowlany dotyczący dostosowania 

budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej przewiduje zastosowanie płyt ogniochronnych GKF o podwyższonej klasie 

odporności ogniowej. 

Do wykonania rusztów ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 

stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125.  Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone 

przed korozją powłoką cynkową nanoszoną ogniowo. 

2.2. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Masa szpachlowa 
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Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy - do wykonania połączeń pomiędzy płytami g-

k oraz spoinowania płyt powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe do spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania powinna być zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

tego celu. warunki stosowania wg instrukcji producenta. 

2.4. Klej gipsowy do przymocowania płyt gipsowo-kartonowych do ścian 
murowanych oraz masa szpachlowa 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe 

produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.  

Klej gipsowy - gotowe kleje gipsowe. Sposób użycia, terminy własności wg instrukcji 

poszczególnych producentów 

2.5. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania ścian z płyt gipsowo-kartonowych: 

 taśmy spoinowe – z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 

perforowana papierowa – do wzmacniania spoin pomiędzy płytami g-k i spoin 

narożnych i obwodowych, 

 uszczelki obwodowe polietylenowe gr. 3-4mm, filcowe 5mm – do uszczelniania 

konstrukcji ze stropem 

 wkręty – do mocowania płyt g-k do kształtowników, oraz mocowania profili w uchwytach 

powinny być stosowane wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wygania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Roboty budowlane – Wymagania ogólne”. 

3.1. Sprzęt do wykonania suchych tynków 

Wykonawca przystępując co wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Roboty budowlane – Wymagania 

ogólne”. 

4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładkach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 

spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  

Płyty należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej 

długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.2. Transport płyt gipsowo-kartonowych 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych, pokrytych 

plandekami. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 

wózka widłowego lub ręczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-1 „Roboty budowlane – Wymagania ogólne”. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. Przed przystąpieniem do prac 

montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Pomieszczenia 

powinny być suche i dobrze przewietrzone. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy 

wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

5.2. Montaż ścianek na ruszcie 

Poziome elementy rusztu kotwić do posadzki i sufitu kołkami rozporowymi. Profile izolować od 

konstrukcji stropów taśmami wytłumiającymi. Kolki powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. W miejscu mocowania drzwi zastosować profile wzmocnione. Dopuszczalna 

odległość między elementami nośnymi max. 60cm.  Do zabudowy należy zastosować płyty 

ogniochronne GKF o podwyższonej klasie odporności ogniowej, takiej aby wykonana 

przegroda odpowiadała klasie odporności ogniowej REI 60. Płyty mocować do profili stalowych 

blachowkrętami: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztów, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami 

wkłada się wełnę mineralną. 

5.3. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z frezowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego 

w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po 

związaniu pierwszej warstwy nałożyć tę samą masę na szerszej powierzchni i na wyschniętą 

spoinę nałożyć masę szpachlową nawierzchniową stanowiącą podkład pod farbę. 

Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną należy zastosować dwa cykle: naklejenie taśmy i 

jednokrotne wypełnienie spoin masą, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 

nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 

struga kątowego i analogicznie jak w przypadku spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 

szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, która nanosi się na 

szerokości ok 40 - 60 cm dla "rozciągnięcia" szpachlowanej spoiny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości zostały podane w ST-1 „Roboty budowlane – Wymagania 

ogólne”. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-

79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 

W szczególności kontroli powinny być poddane: 

 równość powierzchni płyt, 

 narożniki i krawędzie ( czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość, 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
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Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-1 „Roboty budowlane – Wymagania ogólne”. 

Powierzchnię ścianek oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię palistrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym. Nie potrąca się powierzchni kartek, drzwiczek i innych 

urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót zostały podane w ST-1 „Roboty budowlane – Wymagania 

ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 

pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

8.1. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122  „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Sprawdzeniu podlegają: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 wichrowatość powierzchni 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń 

zawartych w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 

do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 

dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 

Odchylenie 
powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
powierzchni 

pionowego poziomego 

nie większa niż 2mm  
i w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o 
długości 2 mb. 

nie większe niż 1,5mm 
na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3, 
5 mm wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

wysokości 

nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności zostały określone w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badania.  

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym i z wgłębieniem 

krzyżowym.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu.  

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz 881 ). 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r , prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz 1118 jt )  

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
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SST-5 ROBOTY MALARSKIE  

CPV 45442100-8 

 

 

 

 
SPIS TREŚCI: 

1.  WSTĘP 

2.  MATERIAŁY 

3.  SPRZĘT 

4.  TRANSPORT 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

7.  OBMIAR ROBÓT 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich związanych z projektem budowlanym dotyczącego 

dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja dotyczy wykonania powłok malarskich wewnętrznych w ramach zadania 

„Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót polegających na wykonaniu powłok malarskich opisanych w 

dokumentacji projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

Określenie podstawowe podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych 

dla konkretnej realizacji. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte zostały w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, albo  

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
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 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadając wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998 

 farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub 

suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jadno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać  

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.3. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”.  

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

2.4. Materiały pomocnicze do wykonywania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Roboty budowlane – Wymagania 

ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu : 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 pędzle i wałki 

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 

 agregat malarski do malowania proszkowego lub natryskowego 

 drabiny i rusztowania 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania 

ogólne”. 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 

i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 

sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 

jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych.  
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Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 

PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 

i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 

jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

- 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. 

- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą 

wydana jest aprobata techniczna. 

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 

malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych),  

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

 całkowitym ułożeniu posadzek,  

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

Kontroli podlegają roboty i ich etapy wymienione poniżej: 

 przygotowanie podłoża pod nakładanie farb, 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

 sprawdzenie czystości 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

 sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powinny obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania obmiaru zostały podane w ST-1 „Roboty budowlane – Wymagania 

ogólne”.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej i odebranej powłoki 

malarskiej. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi podlegają roboty i ich etapy wymienione poniżej: 

 odbiór podłoża 

 odbiór robót malarskich 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 

jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności według zasad określonych w umowie oraz ST-1 

„Roboty budowlane – Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

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

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe.  

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe.  

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  

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

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

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

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie ścianek aluminiowych przeszklonych związanych z 

projektem budowlanym dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II 

do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robót w zakresie w zakresie ścianek aluminiowych 

przeszklonych związanych z projektem budowlanym dostosowania budynku Szkoły 

Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wszystkich czynności dotyczących wewnętrznych ścianek aluminiowych 

przeszklonych o klasie odporności ogniowej REI 120 jako dymoszczelne oraz dymoszczelne. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

Określenie podstawowe podano w ST-1 „Roboty budowlane - Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych 

dla konkretnej realizacji. 

Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych aluminiowych, przeszklonych winno być 

zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 

gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie 

z wymaganiami norm i dokumentacji technicznej. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały zawarte w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

2.1. Wewnętrzna systemowa ścianka aluminiowo-szklana o klasie odporności 
ogniowej REI 120 

Szklenie wykonane ze szkła bezpiecznego, profil ościeży aluminiowy, stolarka malowana 

proszkowo na kolor uprzednio ustalony z Inwestorem, szklenie – szkło białe (zwykłe) 

bezpieczne, pojedyncze. W ściankę wkomponowane drzwi 2 – skrzydłowe wyposażone w 

samozamykacze o klasie odporności ogniowej EIS 60. 

2.2. Wewnętrzna systemowa ścianka aluminiowo-szklana jako Sa dymoszczelna 

Szklenie wykonane ze szkła bezpiecznego, profil ościeży aluminiowy, stolarka malowana 

proszkowo na kolor uprzednio ustalony z Inwestorem, szklenie – szkło białe (zwykłe) 

bezpieczne, pojedyncze. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z 

przyjętą technologią i kartami technicznymi materiałów, a także konieczny, podstawowy sprzęt 

laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką i specjalnych stojaków do 

przewozu szkła. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót zostały podane w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

5.1. Opis ogólny 

Aluminiowa konstrukcja ścianek wewnętrznych oparta jest o konstrukcję z kształtowników 

aluminiowych , wypełnieniem ścianki jest szkło. Zaleca się szklenie szkłem bezpiecznym, 

Przegrody te nie spełniają zadań konstrukcji nośnych i mogą być obciążane tylko 

przedmiotami lekkimi. Ścianki te zaliczane są do grupy materiałów nierozprzestrzeniających 

ognia i posiadają wymaganą odporność ogniowa REI 120 oraz REI 60 – zgodnie z 

dokumentacją projektową dotyczącą dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. 

Jana Pawła II do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości zostały przedstawione w ST-1 „Roboty budowlane 

– Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola robót 

Ścianki aluminiowe przeszklone należy sprawdzić pod względem:  

 sprawdzenie wymiarów – tolerancja w poziomie i pionie ±0,5 cm, • 

 sprawdzenie wykonania połączeń,  

 sprawdzenie szklenia,  

 sprawdzenie uszczelek,  

 sprawdzenie stanu powierzchni,  

 sprawdzenie barwy powłok,  

 sprawdzenie zamontowanych okuć,  

 sprawdzenie certyfikatów i aprobat. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zostały podane w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie tj. w metrach kwadratowych powierzchni wykonanej ścianki. 

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL


45 

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. 

Pracownia projektowo-konstrukcyjna 

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa 

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o.o. 

Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa 

Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 Łomianki Dolne 

NIP: 522-299-91-94 Regon : 146297857 

 Tel: (+48 22) 490 42 10  

Fax: (+48 22) 244 24 9 

INTERNET: WWW.CRB.COM.PL 

E mail : OFERTA@CRB.COM.PL
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów 

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i 

pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek aluminiowych, 

przeszklonych. Dostarczone na budowę elementy ścianek aluminiowych powinny być 

odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów elementów aluminiowych, 

szkła oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych 

elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości 

stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich 

świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiadają wymaganiom 

odpowiedniej klasy odporności ogniowej. 

8.2. Odbiór końcowy 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  

 atestację dostarczonych elementów,  

 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie ±0,5 cm,  

 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,  

 sprawdzenie prawidłowego osadzenia szkła na uszczelkach.  

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, celem prawidłowej eksploatacji 

obiektu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności według zasad określonych w umowie oraz w ST-1 

„Roboty budowlane – Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 

Aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikat zgodności dla zastosowanych materiałów 
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SST-9 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALOWANIA DRZWI  

(STOLARKI BUDOWLANEJ) 

CPV 45421131-1 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej w ramach projektu 

budowlanego dotyczącego dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła 

II do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zgody z opisem ogólnym w ramach zadania „projektem budowlany dotyczący dostosowania 

budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej”. Zakres robót dotyczy wymiany stolarki drzwiowej na nową, 

przeciwpożarową oraz dostosowanie obecnej stolarki do zgodności otwarcia drzwi na drodze 

ewakuacji. 

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac montażu stolarki są: 

 wymiana istniejących drzwi na ppoż. 

 dostawa i osadzenie drzwi o wymaganej szerokości przejścia 

 dostawa i osadzenie drzwi o wymaganym kierunku otwarcia. 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac montażu stolarki: 

 wykonanie zabezpieczeń systemowych drzwi wewnętrznych 

 roboty wykończeniowe w obrębie montowanej stolarki drzwiowej  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Określenia podstawowe zostały przedstawione w ST-1 „Roboty budowlane – Wymagania 

ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-1 „Roboty budowlane 

– Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały określone w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

wykończeniowymi.  

Montowana stolarka powinna spełniać wymagania dla drzwi przeciwpożarowych i cechujących 

się odpornością ogniową zgodną z projektem budowlanym. Stolarka powinna być dostarczana 

na plac budowy wykończona w stanie umożliwiającym jej natychmiastowy montaż.  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Stolarka powinna być znakowana przez producentów: 

 znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 

 znakiem bezpieczeństwa. 

 tabliczką znamionową w przypadku drzwi i okien przeciwpożarowych 

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego 

dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i 
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przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności 

wyrobu z tą dokumentacją. 

2.2. Stolarka drzwiowa 

Drzwi EI60 - drzwi stalowe płaszczowe z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,75mm, 

wypełnione wełna mineralna o gęstości 150kg/m3. Ciężar skrzydła max 25kg/m2 o grubości 

min. 52mm. Ościeżnica narożnikowa z blachy stalowe ocynkowanej o grubości 2mm z 

wgłębieniem dla uszczelki pęczniejącej. Drzwi musza być wyposażone w tabliczkę 

znamieniową potwierdzającą deklarowaną odporność ogniową. Umieszczona na bocznej, 

wewnętrznej części skrzydła lub na ościeżnicy (widoczna po otwarciu drzwi). Wyposażone w 

zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucie klamka-klamka, dwa homologowe zawiasy w tym 

przynajmniej jeden sprężynowy z półautomatycznym zamykaniem, umożliwiające otwarcie 

skrzydła do kąta 180 stopni, jeden punkt wyważeniowy, uszczelka przeciwpożarowa 

pęczniejąca. 

Drzwi EI30 - drzwi stalowe płaszczowe z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,75mm, 

wypełnione wełna mineralna o gęstości 150kg/m3. Ciężar skrzydła max 25kg/m2 o grubości 

min. 52mm. Ościeżnica narożnikowa z blachy stalowe ocynkowanej o grubości 2mm z 

wgłębieniem dla uszczelki pęczniejącej. Drzwi musza być wyposażone w tabliczkę 

znamieniową potwierdzającą deklarowaną odporność ogniową. Umieszczona na bocznej, 

wewnętrznej części skrzydła lub na ościeżnicy (widoczna po otwarciu drzwi). Wyposażone w 

zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucie klamka-klamka, dwa homologowe zawiasy w tym 

przynajmniej jeden sprężynowy z półautomatycznym zamykaniem, umożliwiające otwarcie 

skrzydła do kąta 180 stopni, jeden punkt wyważeniowy, uszczelka przeciwpożarowa 

pęczniejąca. 

Drzwi aluminiowe wewnętrzne - Profile aluminiowe. Profile i blendy nieprzezierne powlekane 

proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z Inwestorem. Podział wg rysunków zestawczych. 

Szklenie drzwi szkłem laminowanym, zespolonym, bezpiecznym w zest. 4.4.1 Uf<1,3 W/m2*K.  

Wymaga się Producent stolarki udzielił 10 lat gwarancji na proponowane przez siebie 

rozwiązania, materiały i powłoki malarskie oraz 5 lat na akcesoria. Powłoki malarskie powinny 

być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat. jako dwuskrzydłowej oraz jednoskrzydłowej 

– zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie budowlanym, aluminiowej z przeszkleniem 

pełnym ze szkła bezpiecznego. Drzwi muszą spełniać wymagania dotyczące klasy odporności 

EI 30 oraz EI 60 – zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. 

 

2.3. Łączniki i akcesoria montażowe 

Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta. Do 

zakrycia szczelin i styków stolarki w ościeży użyć odpowiednio do jej rodzaju: 

 listwy aluminiowe, ze stali nierdzewnej 

 listwy drewniane 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały przedstawione w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału.  

4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały określone w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 

sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Drzwi 

w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Drzwi powinny 

być pakowane z ościeżnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót zostały zawarte w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

5.1. Montaż drzwi wewnętrznych 

Ościeżnice drzwi zamontować podczas wykonania ścian działowych lub w gotowych otworach. 

Po zamontowaniu drzwi mają odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą 

zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę i posadzkę. Skrzydła drzwi 

powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeżnicy. Uszczelnić styk 

ościeżnicy z ościeżem, oblistwować ościeżnicę na wierzchu ściany. Montaż prowadzić według 

oznaczeń na zestawieniu stolarki, lub zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.  

Na czas realizacji robót zamontować klamki i wkładki tymczasowe, a docelowe, zgodne z 

opisami w zestawieniach, zamontować przed odbiorem. Wszystkie drzwi zostaną wyposażone 

w elektrotrzymacz podłączony do SSP (System sygnalizacji pożaru). 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości zostały zawarte w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”.  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami dla stolarki okiennej i drzwiowej orz 

dla robót szklarskich.  

Kontrola jakości prac obejmuje: 

 ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 

 brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych 

zabrudzeń ram, szyb i okuć 

 odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 

1 m ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 

 otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 

 otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się 

otwierać lub zamykać, zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy 

równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zostały podane w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- dla montażu drzwi - w świetle wbudowanej stolarki: 1 m2 / szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-1 „Roboty budowlane – 

Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
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 odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją 

w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości 

wykonania, 

 robót zanikających i ulegających zakryciu: zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie 

luzów 

 odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki 

 odbiorowi końcowemu, wraz z regulacją stolarki 

 odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), wraz z regulacją stolarki 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności według zasad określonych w umowie oraz w ST-1 

„Roboty budowlane – Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania  

PN-EN 12365-1:2006 E Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych. Część 1,2 i 3 

PN-EN 949:2000 E Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności 

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 13115:2002 Okna- Klasyfikacja właściwości mechanicznych 

PN-88/B-10085 Okna, drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tw. sztucznych 
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