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OST - Wymagania Ogólne. 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych Remont budynku sali sportowej przy ZSO w Przerośli.      
 1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robót w 
obiektach budowlanych realizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczna. 
Specyfikacja obejmuje wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi dla konkretnych robót budowlanych. 

1.4.Określenia podstawowe 
 obiekt budowlany – należy przez to rozumieć : 
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
 budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
 obiekty małej architektury 

 budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z   
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  i dach. 

 budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub  
obiektem małej architektury,  takie jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci 
techniczne,, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składająca się na całość użytkową. 

 obiekty małej architektury –  są to niewielkie obiekty a w szczególności : kultu religijnego  
(kapliczki, krzyże przydrożne, figury),obiekty architektury ogrodowej (posągi, wodotryski), obiekty 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, drabinki, huśtawki 
śmietniki). 

 tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony  
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem 
np. kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także rozbudowę, dobudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
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 remont – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiące bieżącej konserwacji. 
 urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z  

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Są to miedzy innymi przyłącza, urządzenia instalacyjne służące oczyszczeniu lub gromadzeniu 
ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki 

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

 prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć  
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

 pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na  
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

 dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik 
montażu. 

 dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z  
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjne pomiary 
powykonawcze. 

 teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach  
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 właściwy organ- należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego  

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdz. 8. 

 wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z  
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu  
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za  
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 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. 

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

 kierownik budowy – jest to osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do  
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kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząc 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 książka obmiarów  - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru  
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 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. 

 materiały -  są to wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak również różne tworzywa i  
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi  

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane  
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i  
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

 przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania  
robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego  
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji 

 ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach  
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 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, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową : 

 dostarczoną przez Zamawiającego 
 sporządzona przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną 
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Dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją  
techniczną. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowej specyfikacji 
technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonywane 
roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółową specyfikacja techniczną i mają 
wpływ na nie dozwalającą jakość elementu budowli jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczeństwa i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączone w cenę umowną. 

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 i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b/ 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: 
1/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a/ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c/ możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane a 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. 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. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru 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. 

1.5.8. 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 władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. 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. 

1.5.11. Stosowanie się do praw i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania szczegółowej specyfikacji 
technicznej w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych . 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nakład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
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hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

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. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
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 szczegółowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez  Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  

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 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 zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ora 
dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 
obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowego z tytułu wstrzymania robót z takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonywania 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 wykonywania 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 własnemu lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także 

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

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

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
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pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. koszt tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego szczegółowa specyfikacją techniczną, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to 
inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998r. (Dz. U. 99/98) 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
         - polską normą 
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         - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi szczegółowej specyfikacji 
technicznej 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 
(Dz.U.98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółową specyfikację 
techniczną, 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. 

6.8. Dokumenty 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 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, 
 zgłoszenie 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 lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

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

podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone   
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach  
w kosztorysie lub szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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 Pozostałe dokumenty budowy : 
    a/ pozwolenie na budowę 
    b/ protokoły przekazania terenu budowy. 
    c/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
    d/ protokoły odbioru robót, 
    e/ protokoły z narad i ustaleń, 
    f/ operaty geodezyjne, 
    g/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

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

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w szczegółowej specyfikacji technicznej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
szczegółowej specyfikacji technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym obmiarom : 
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/ odbiorowi częściowemu, 
c/ odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczna i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2, odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i szczegółowa specyfikacją techniczną. 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 w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
a/ dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 
c/ recepty i ustalenia technologiczne, 
d/ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
e/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółową 
specyfikacją technologiczna i programem zapewnienia jakości, 
f/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości, 
g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
h/ geodezyjną inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
i/ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji 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 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnia 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. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w szczegółowej specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej. 

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

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

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
c/ opłaty, dzierżawy terenu, 
d/ przygotowanie terenu, 
e/ konstrukcję tymczasowej nawierzchni ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
f/ tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
b/ utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a/ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami) 
Normy dotyczące wykonywanych robót 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i żelbetowe - 
zabezpieczenia powierzchniowe - zasady doboru. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania.  
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
N-90/B-30020 Wapno. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne  
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. 
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-EN-196-1Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-88/B-04300, PN-
87/B-11000) 
PN-EN-196-2Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu (zastępuje BN-PN-78/B-04301) 
PN-EN-196-3Metody badania cementu Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości (zastępuje 
BN-88/B-04300)  
PN-EN 104 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (zastępuje BN-89/6733-12)  
PN-B-12058Wyroby budowlane ceramiczne-Płytki elewacyjne (zastępujeBN73/6741-13, BN-
73/6741-19) 
PN-B-94025-2Okucia budowlane-Zakrętki-Ogólne wymagania i badania(zastępujeBN-77/5051-15/02) 
PN-B-94430Okucia budowlane -Klamki, gałki, uchwyty i tarcze - Zestawy(zastępuje BN-72/5057-02) 
PN-B-94091Okucia budowlane-Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055-06) 
PN-B-30001/A2Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2) 
 

ST–B.08.00  Podłogi i posadzki - CPV 45432100-5, CPV 45442100-8, 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podłóg i 
posadzek Remont budynku sali sportowej przy ZSO w Przerośli. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robot objętych S.T. obejmuje wykonanie 
- ocyklinowanie posadzek z deszczułek (parkietu), 
- wykonanie nowego oblistwowania z listew drewnianych, 
- lakierowanie posadzek, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
‘Wymagania Ogólne ‘. 
2.0. Materiały 
- lakier chemoutwardzalny, 
3.0. Sprzęt 
mieszadła do zapraw pojemniki i wiadra, szpachle, pace, pędzle 
4.0. Transport 
Samochodowy i ręczny. 
5.0. Wykonanie robót. 
Warunki techniczne wykonania robót 
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Podłoga jest elementem budowlanym mającym za zadanie wykończenie poziomych przegród w 
budynku i nadanie im żądanych właściwości techniczno – użytkowych i estetycznych. Ważną funkcję 
posadzek — jako warstwy wierzchniej podłogi — jest m.in stworzenie warunków możliwie łatwego 
utrzymania pomieszczeń/w należytym stanie czystości. 
Podłogi użytkowane są w bardzo różnych warunkach, co „wynika zarówno przeznaczenia budynków i 
pomieszczeń, jak też pełnienia przez podłogi właściwych mi funkcji. Żaden inny element budowlany 
nie pracuję w tak trudnych różnorodnych warunkach jak podłogi. Roboty podłogowe należy zaliczyć 
do jednych z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych, mających decydujący wpływ na 
wartość techniczną, użytkowa i estetyczną budynku. 
Podstawowe wymagania techniczne 
Powierzchnia podłogi powinna stanowić płaszczyznę poziomą, bez nierówności, dopuszczalne 
odchylenie od płaszczyzny poziomej- mierzone n. na całej długości lub szerokości pomieszczenia — 
wynosi 5 mm, przy czym odchylenia od płaszczyzny nie powinny mieć charakteru uskoków. W 
szczególnych przypadkach (odnosi się to np. łazienek) stosuje się spadki określane w projekcie. 
Gładkość powierzchni. Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w chodzeniu, a w 
przypadkach specjalnych ułatwienie ruchu kołowego. Podłoga gładka nie powinna być jednak śliska. 
W przypadku braku gładkości podłoża stosuje się masy do wygładzania podkładów 
Niezmienność kształtu. Podłoga powinna wykazywać stałość objętości i wymiarów liniowych w 
normalnych warunkach użytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczom, spęcznieniu i nie być 
podatna na powstawanie rys i spękań. 
Wygląd zewnętrzny. Względy estetyczne wymagają, aby powierzchnia podłogi w jednym 
pomieszczeniu nie wykazywała różnic odcienia barwy, wzoru, klasy lub gatunku materiałów, 
chyba że jest to zgodne z projektem. Na powierzchni podłogi nie powinno być plam i uszkodzeń 
mechanicznych, a nadto nie powinny odznaczać się ewentualne nierówności podkładu. Styki podłóg ze 
ścianami powinny być wykończone listwami podłogowymi trwale przymocowanymi do wykańczanej 
powierzchni. 
Właściwości wytrzymałościowe 
Wymagania w zakresie właściwości wytrzymałościowych materiałów podłogowych stosowanych na 
wierzchnią warstwę zależą od rodzaju materiału. Kryteria dla trzech zasadniczych grup materiałów: 
- ceramika musi wykazywać wytrzymałość na ściskanie i zgniatanie, odporność na ścieranie i 
uderzenia, odporność na wgniecenia od nacisków skupionych, odporność na ścieranie. 
Podstawowymi kryteriami oceny właściwości wytrzymałościowych podkładu są wytrzymałość na 
ściskanie twardość zginanie oraz twardość powierzchni. Podkład musi w bezpieczny sposób 
przekazywać obciążenie z podłogi na konstrukcję budynku. 
Wytrzymałość na ściskanie i zginanie. 
Wymagania dotyczące wytrzymałości na ściskanie posadzek podane są w normach przedmiotowych 
dla materiałów, z których posadzka jest wykonana. 
Wytrzymałość na ściskanie i zginanie podkładu zależy od wartości i rodzaju obciążeń użytkowych 
oraz materiału posadzki. Przykładowo, przy cienkich elastycznych materiałach podłogowych z 
tworzyw sztucznych wytrzymałość posadzki na ściskanie powinna wynosić min. 8 MPa, 
Odporność na wgniecenia. 
Materiały podłogowe muszą wykazywać odporność na wgniecenia od obciążeń punktowych. 
Odporność ta zależna jest od wytrzymałości na ściskanie i od twardości — przy twardych materiałach 
podłogowych — jak też zdolności na odprężenia po usunięciu obciążeń. 
Odporność na ścieranie. 
Wartości liczbowe tej właściwości podane są w normie przedmiotowej. 
Elastyczność powierzchni. Elastyczność podłogi jest wymagana ze względu na potrzebę wygodnego, 
miękkiego oparcia nóg. Ponadto elastyczność podłogi jest ważnym czynnikiem w tłumieniu dźwięków 
od chodzenia i uderzeń. 
6.0. Kontrola jakości robót. 
Przed wykonaniem podłóg odbiera się najpierw podkład dokonując wpisu do dziennika budowy. 
Odbiór polega na sprawdzeniu równości podkładu przy pomocy listwy kontrolnej długości 3 m. 
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Prześwit między powierzchnią a listwą przyłożoną do powierzchni nie powinien być większy niż 0,5 
cm.  
7.0. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2, pokrycia powierzchni podłogi 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0. Odbiór robót. 
Odbiór wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i 
kontroli z dokumentacja projektową. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość Żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót. 
Za (m2) posadzki. 
10.0. Przepisy związane 
Płytki i płyty ceramiczne ścienne podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PN-
EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali MOHSA. 
PN-EN 106 :1993 Płytki i płyty ceramiczne . Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 
nieszkliwione. PNEN 122:1993,PNEN 163:1994,PN-88/B-10085, PN-90/B-9221,PN-90/B-92270,PN-
69/B-10280 PN-69/B- 10285,BN-82/6113-75 BN-80/6117-02 BN-84/6117-05-Płytki i płyty 
ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione. 

ST–B.09.00  Tynki i okładziny wewnętrzne-CPV 45410000-4, CPV 45431200-9 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych, 
okładzin Remont budynku sali sportowej przy ZSO w Przerośli. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego zestawienia: 
- uzupełnienia tynków wewnętrznych zwykłe kat. III, 
- wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach tynkowanych oraz z płyt gipsowych, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
‘Wymagania Ogólne ‘. 
2.0. Materiały 
2.1. Woda PN-75/C-04630 
Woda zarobowa 
Za odpowiednia do wykonywania tynków uważa się wodę, która nadaje się do picia, z wyjątkiem wód 
mineralnych. Gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, należy przed jej użyciem wykonać badania 
laboratoryjne. 
Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa norm PN-75/C-04630. Niedozwolone jest użycie 
wody o ogólnej zawartości soli przekraczającej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna jest 
zawartość siarczanów większa niż 500 mg/l, zawartość cukrów większa niż 500 mg/l, zawartość 
siarkowodoru większa niż 20 mg/l. 
2.2. Piasek PN-79/B-06711. 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek 
drobnoziarnisty 0,25–0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5–1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0–2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-65/B-14503 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej przygotowanie 
zapraw do robót murowanych powinno być wykonane mechanicznie zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin do 
zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5st C do zapraw cementowo – wapiennych 
należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta otrzymywanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 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. 
2.4. Wymagania dla spoiw: 
-cementy portlandzkie powinny spełniać wymagania normy PN-B-19701:1997 i nie mogą zawierać 
stwardniałych grudek; 
-wapno powinno spełniać wymagania normy PN-B-30020:1999. 
-wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno być wymieszane z woda, w miarę 
możliwości na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone hydrauliczne 
odznacza się długim okresem początkowym wiązania i większą wytrzymałością i odpornością ma 
działanie wilgoci niż wapno gaszone zwykłe i hydratyzowane; 
-gips budowlany powinien spełniać wymagania normy PN-B-30031:1997. Gips palony powinien być 
suchy, nie zwietrzały i bez zanieczyszczeń. 
Gips tynkarski jest mieszanka gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz dodatków uplastyczniających i 
polepszających właściwości zaprawy; 
3.0. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 
4.0. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5.0. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
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zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne zaleca się przystąpienie do 
wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4 – 6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0st C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur” zaleca 
się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienie tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Sposób wykonywania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych określony jest w normie PN-70/B- 
10100. Do robot tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy– Prawo Budowlane należy stosować materiały 
dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków 
przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych. 
5.2. Przygotowanie podłoży. 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonanie tynków trójwarstwowych. 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Wykonać tynk zgodnie z 
projektem technicznym o ile zamawiający nie zgłosi dodatkowych wymagań. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu Należy stosować 
zaprawy tynkowo – wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach 
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. Tynki trójwarstwowe 
powinny się składać z obrzutki i narzutu i gładzi. Bezpośrednio na podłoże nanosi się obrzutkę 
natryskowa, która zapewnia lepszą przyczepność do podłoża następnych warstw. Obrzutkę wykonuje 
się kielnią: dłuższa krawędź kielni ułożona jest przy tym równolegle do ściany. Podczas narzucania 
kielnia podciągana jest energicznie do góry lub przeciągana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak 
płynna, że spływa po kielni. Podłoże musi zostać uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie 
była zasysana zbyt szybko. W przypadku nowo wybudowanych murów wykonuje się obrzutkę 
natryskową na wpół kryjącą, w przypadku starych murów i murów mieszanych obrzutka natryskowa 
musi być kryjąca. Pod stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje 
się do nanoszenia warstwy właściwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla 
tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie pacą. Przy wykonywaniu obrzutki pacą zaprawę 
nabiera się na pacę i ciągnie od dołu do góry z lekkim przewyższeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje 
się do rodzaju podłoża. Na podłożach ceramicznych z betonów kruszynowych lub komórkowych 
obrzutkę wykonuje się z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10 do 12 cm 
zagłębienia stożka pomiarowego.-cementowo-wapienne: do tynków nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:2:10 (cement: ciasto wapienne: piasek ), do tynków zewnętrznych o stosunku 1:1:5, do 
tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4,. Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencję 
odpowiadającą 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Tynki dwuwarstwowe zwykłe kat. II 
można wykonywać bez pasów lub listew. Ściągając je pacą, a następnie zacierając packą drewnianą 
lub styropianową na ostro. Grubość narzutu powinna wynosić 8 do 15 mm. Obrzutka i narzut tynków 
trójwarstwowych muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami dla tynków dwuwarstwowych kat. 
II. Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę gładzi z zaprawy o marce niższej niż marka 
zaprawy użytej na narzut. 
Na gładzie mogą być stosowane zaprawy: 
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- cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement: ciasto 
wapienne: piasek ), w tynkach narażonych za zawilgocenie1:1:2. 
Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. 
Tynki trójwarstwowe kat .III powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą drewnianą lub 
styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny o 
uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm. 
5.3.3. Warunki techniczne wykonania tynków z mieszanek tynkarskich zawierających gips. 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw przyczyniły się do znacznego 
postępu w zakresie realizacji robót wykończeniowych. 
Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobową. Modyfikowane spoiwa 
gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 
-gipsy tynkarskie, 
-gipsy szpachlowe, 
-tynki cienkowarstwowe, 
-gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 
oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość 
obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. 
Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje rożne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: 
lekki – 0,8 kg/m2, standard – 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Gips Wszystkie rodzaje 
gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża mineralne 
(beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się 
wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 
oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy 
są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania 
podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do 
spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatka zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń 
powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do 
wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz 
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na 
odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki 
produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe 
służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. Wszystkie wyżej wymienione 
mieszanki podlegają ocenie właściwości fizycznych i użytkowych zgodnie z wymaganiami i metodami 
badawczymi określonymi w normach: PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, 
tynkarski i klej gipsowy. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. Przyczepność tynku 
gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze dostosować 
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie 
tynków gipsowych: 
-niewłaściwie przygotowane podłoże 
-zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 
-zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nie oczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
-tynkowanie mokrego betonu, 
-brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Obecnie stosowane są dwa rodzaje preparatów do gruntowania podłoży budowlanych: 



Remont budynku sali sportowej przy ZSO w Przerośli. 
-żółte lub mlecznobiałe przeznaczone do gruntowania podłoży mineralnych w celu obniżenia ich 
chłonności, utwardzenia powierzchni i zwiększenia przyczepności między warstwowej (preparat 
stosowany głównie pod pocienione wyprawy gipsowe), 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwości 
co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące 
próby: 
-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a 
tynkować po wyschnięciu; 
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego – przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 
zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka 
antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie 
można zmyć, należy oczyścić mechanicznie -zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 
-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia. 
Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie 
pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 
-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeżeli jasne plamy ciemnieją w 
ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 
ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a 
zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować 
mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję 
masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy 
przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego 
czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. 
Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ 
związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie 
można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 
przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki gipsowe 
gładkie (wewnętrzne) nanosi się na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby 
w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty , lekko stwardniały tynk 
powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie„ szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką. 
Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane” i 
gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie 
pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i 
wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim 
okresie twardnienia powierzchni  ́należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy 
nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się 
zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może 
spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich 
powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich 
eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej 
nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po 
wykonaniu tynku można „ściąć” pęcherzyki powietrza paca, a powstałe niewielkie zagłębienia 
wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masą szpachlową nakłada się na ścianę równą 
warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, 
silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się paca, a po 
stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub 
papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i 
delikatnie przeszlifować. W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i 
uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre”. Drugą 
warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po 
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wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobra wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia 
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. 
Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza 
nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza 
powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 
uszkodzenia. 
6.0. Kontrola jakości robót. 
6.1. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.2. Płyty gipsowo – kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
7.0. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków. 
Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych. 
Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk może być 
odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie będzie przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
-wykonawca tynków jeżeli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego 
odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
-jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
-ocenę wyników badań 
-wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-stwierdzenie zgodności lub nie zgodności wykonania tynków z zamówieniem. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien być 
również przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 
Podłoże, w zależności od rodzaju, powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
punkcie 3.1.6. 
-Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem 
inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
Badania kontrolne tynków zwykłych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Powierzchnie tynków powinny 
tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe według obrysu podanego w 
dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku 
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do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 
mm Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. 
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być 
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Sprawdzenia materiałów 
należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności użytych 
materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. Zaprawy użyte do 
wykonania tynków powinny być przygotowane w sposób określony w punkcie 3.1.6. i muszą spełniać 
wymagania następujących norm: 
-zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503, 
-Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać wymaganiom 
normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu należy stosować piasek 
odmiany II, a na wierzchnią warstwę tynków o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany 
III. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod 
tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 
ustalać, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). 
W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 
podłoża wg PN-71/B-04500. 
Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży z bloków betonowych wg normy 
PN- 70/B-10100: 
- Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, 
cementowowapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100 
-Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej dla tynków kat. 
III Nie większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m –
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż2 mm na 1 m nie więcej 
niż 4 mm w pomieszczeniach o 3.5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3.5 m wysokości. 
-Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m nie więcej 
ogółem niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( ściany, belki ) 
-Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 
mm na 1 m. Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 
wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Otynkowane naroża powinny być chronione 
metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. Tynki na 
stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy 
ocynkowanej. 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kategorii III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2m. odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp. trwałe ślady zacieków na 
powierzchni, odstawania, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynków do 
podłoża 
8.3. Odbiór suchych tynków. 
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Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
8.4. Warunki techniczne odbioru tynków wykonanych z fabrycznie gotowych mieszanek tynkarskich 
zawierających gips. Podstawa końcowego odbioru technicznego tynków wykonanych z fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich są wyniki badań wymienionych w p. 4 normy PN-70/B-
10100. 
Tynki gipsowe nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi 
traktować jak tynki kategorii III, a więc wg normy PN-70/B-10100). Krawędzie i profile muszą 
wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. Osadzone 
elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że np. listwa okienna 
powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być na całym 
obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona). Badania kontrolne odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzać za pomocą 
przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy 
powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe – odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 
1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a 
powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. Badania kontrolne prawidłowości 
spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z 
wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty 
kontrolnej o odpowiedniej długości. Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami 
należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i 
powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. Dopuszczalne odchylenia od 
pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10 
mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku. Dopuszczalne 
odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo- -wapiennych, 
wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100. 
8.5. Odbiór okładzin z płytek ceramicznych. 
Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie certyfikatów. 
Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

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

b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych 
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm (sprawdzenie za pomocą 
poziomnicy i pionu murarskiego), 

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

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

e) jednolitości barwy płytek. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość Żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy), 
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- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
 
ST–B.10.00  Stolarka okienna - PCV 45421100-5 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru, dostawy i montażu, 
drzwi wewnętrznych Remont budynku sali sportowej przy ZSO w Przerośli. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2, 
- Okna 1,2x1,72 uchylno-rozwieralne w tym 1,2x0,5 przeszklenie typu fix, można wykonać jako jeden 
element lub jako dwa oddzielne. 
- Okna 1,76x2,03 uchylno-rozwieralne w tym 1,76x0,5 przeszklenie typu fix, można wykonać jako 
jeden element lub jako dwa oddzielne. 
- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2. Okna o 
współczynniku przenikania ciepła U dla całego okna nie wyższym niż U(max) [W/(m2.K)] =0,9. Wraz 
z obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych. Wraz z montażem nawiewników okiennych do 
każdego okna. 
- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2. 
Okna o współczynniku przenikania ciepła U dla całego okna nie wyższym niż U(max) [W/(m2.K)] 
=0,9. Wraz z obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych. Wraz z montażem nawiewników 
okiennych. 
- Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2. Poz zastępcza - Okna typu fix o 
współczynniku przenikania ciepła U dla całego okna nie wyższym niż U(max) [W/(m2.K)] =0,9. Wraz 
z obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
‘Wymagania Ogólne ‘. 
2.0. Materiały. 
Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić ( bezpośrednio przed złożeniem zamówienia ) do Zamawiającego o: 
a) uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego systemu okien, 
b) zatwierdzenie rysunków warsztatowych oraz detali wybranego systemu. 

 naświetla aluminiowe typu fix ciepłe z wkładem szybowym z szybą matową i  
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antywłamaniowąo o współczynniku przenikania ciepła U dla całego naświetla nie wyższym niż 
U(max) [W/(m2.K)] =0,9. Dostarczane wyroby muszą spełniać parametry podane w SST, powinny 
być zgodne z materiałami określonymi w dokumentacji technicznej producenta, przy czym ich 
parametry i właściwości techniczne powinny zapewnić bezpieczną eksploatację przez cały okres 
użytkowania, bez pogorszenia parametrów określonych w Aprobacie Technicznej. Materiały, części 
złączne powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych. 
- Pianka poliuretanowa 
Do uszczelnienia przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okiennymi należy zastosować piankę 
poliuretanową zgodną z AT-15-2815/2002. Ponieważ pianka nie jest odporna na promieniowanie UV, 
należy ją osłonić odpowiednim tynkiem odpornym na wpływy warunków klimatycznych i 
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Drzwi drewniane 
produkowane są z drewna klejonego warstwowo wgłębnie impregnowanego oraz z płyt 
drewnopochodnych (HDF, MDF) Ramy drewniane: wykonywane są z listew z drewna sosnowego 
klejonego kl.35 lub listew ciętych z płyty MDF, łączone w ramy w narożnikach blaszkami falistymi, 
do ram doklejane są drewniane wzmocnienia – w miejscach zamków i zawiasów, wewnętrzne 
usztywnienia. Ramy są smarowne obustronnie klejem na nakładarce walcowej, układane na formatce 
tłoczonej z płyty HDF. Wnętrze ramy wypełniane jest rozłożonym wkładem papierowym typu „plaster 
pszczeli” zamoczonym w kleju jw. na obu krawędziach, następnie nakładana jest wierzchnia formatka 
tłoczona. Całość podlega prasowaniu w prasie w temperaturze 70-80 C. Dla skrzydeł wzmocnionych 
stosuje się wypełnienie płytą wiórową otworową. Krawędzie skrzydeł drzwiowych są oklejanie taśmą 
na kleju topliwym. 
Następuje lakierowanie skrzydeł lakierem akrylowym podkładowym, a następnie lakierem akrylowym 
nawierzchniowym. Dla części modeli drzwi wykonuje się wycięcie otworu dla mocowania szyby, 
zabudowanie ramki mocowania szyby i zabudowa szyby wzorzystej (wzór lawa) grubości 4 mm, 
Następuje montaż okuć drzwi: zamków, zawiasów, blokad, obudów otworów wentylacyjnych, 
wizjerów produkowanego zależności od produkowanego typu drzwi. Wykończenie powierzchni : 
lakierowane lakierem akrylowym podkładowym , następnie lakierem akrylowym nawierzchniowym 
lub oklejane folią na kleju topliwym. Okna produkowane są w formie ram z listew z drewna 
sosnowego klejonego kl.35, łączone w narożnikach blaszkami falistymi. 
3.0.  Sprzęt. 
-elektronarzędzia : wiertarki, wkrętarki, 
-Łaty, poziomice, przyrządy pomiarowe. 
Wykonawca powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego 
precyzyjny montaż wbudowywanych elementów. 
Sprzęt powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. 
4.0.  Transport i składowanie. 
Wbudowywane elementy powinny być przewożone w opakowaniach transportowych producenta. 
Naroża i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy 
powinny być wzmocnione. Poszczególne elementy powinny być pakowane wg rodzajów i wymiarów 
w oddzielne opakowania. Ułożenie elementów oraz sposób opakowania powinny zabezpieczać przed 
uszkodzeniem mechanicznym elementów, powłok lakierniczych. Okna powinny być transportowane w 
pozycji zbliżonej do pozycji wbudowania ( na stelażach pod kątem 5-6 o ), powinny być 
przechowywane w w/w opakowaniach i stelażach, w suchych pomieszczeniach, w sposób 
zabezpieczający elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok, warstw 
wykończeniowych. Elementy stolarki oraz pozostałe materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza. 
Transport wewnętrzny: -poziomy ręczny. 
5.0. Wykonanie robót. 
Warunki przystąpienia do robót: 
Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5 o C. Powierzchnie ościeży 
powinny być równe, mocne, bez zarysowań. Mocowanie profili wykonać z uwzględnieniem dylatacji. 
Powierzchnie w sąsiedztwie otworów należy wykańczać po osadzeniu wbudowywanych elementów. 
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Wymiary wbudowywanych elementów budowlanych należy przed zamówieniem sprawdzić na 
budowie. 
6.0.  Kontrola jakości robót. 
Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, aprobatach i normach. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z ST. 
Przy odbiorze robót montażowych stolarki otworowej należy przeprowadzić następujące badania 
będące podstawą do oceny jakości tych robót : 
– badanie konstrukcji, w której osadzone są szyby; 
– badanie okuć; 
– badanie materiałów; 
– badanie jakości wykonania. 
– badanie działania wszystkich mechanizmów otwierających i zamykających 
Badanie konstrukcji i okuć należy przeprowadzić przed wykonaniem montażu. Badanie materiałów 
należy przeprowadzić zarówno przed rozpoczęciem robót, jak i po zakończeniu. Badanie jakości 
wykonania robót należy przeprowadzić w czasie i po zakończeniu robót. Badanie konstrukcji, w której 
osadzone są szyby, okuć i materiałów należy przeprowadzać na zgodność z dokumentacją projektową, 
odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami określającymi cechy materiału, o ile stanowią one 
integralną część dokumentacji technicznej. Po przeprowadzeniu badań jakości materiałów i robót 
należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ich wykonania. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukcji. 
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 przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie 
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające certyfikat zgodności lub deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich 
zgodność z warunkami podanymi w ST. Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być 
znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z 
normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, 
a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na jego polecenie. 
7.0. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z ST, w jednostkach 
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 
8.0.  Odbiór robót. 
Roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez Inspektora: 
· odbiorowi robót zanikających 
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· odbiorowi częściowemu, elementów robót 
· odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 
· odbiorowi pogwarancyjnemu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca ustnie 
Zamawiającemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę z powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór pogwarancyjny 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
· Obmiar robót (jeśli dotyczy) 
· Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
· Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych materiałów 
· Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
· Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
W przypadku, gdy według 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 Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję. 
Sprawdzeniu podlegają: 
-Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł drzwiowych polega na sprawdzeniu prawidłowości 
działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania i zamykania 
skrzydeł. 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego okien. Na powierzchni elementów nie dopuszcza się 
miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów powinny być 
proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i 
uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów. 
- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy wykonywać na podstawie odnośnych dokumentów 
dla poszczególnych materiałów. Wyniki badania należy porównywać z wymaganiami odpowiedniej 
Aprobaty oraz dokumentacją projektową. 
-Zgodność wykonania robót z ST. 
-Jakość wykonanych robót. 
W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy (jeśli dotyczy) o poprawności 
wykonania robót. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, AT i ST. 
9.0. Podstawa płatności. 
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Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie 
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Podstawą płatności jest ryczałt całościowy lub cena za jednostkę 
obmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych 
wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęte przez Inwestora w umowie. Cena uwzględnia wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST. Cena obejmuje: 
-robociznę 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
-koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 
-zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót 
-czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 
sanitarnych i ochrony środowiska, 
-uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów. 
10.0. Przepisy związane 
· Opisy techniczne i instrukcje producentów. 
· PN-B-13079:1997 – Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
· PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania. 
· PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 
· PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia. 
· PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
· PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania. 
· PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 
· PN EN 12488 - Szkło w budownictwie – Wytyczne do szklenia – Systemy oszkleń i wymagania dla 
oszkleń. 
· AT-15-4954/2001- Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe typu HILTI 
· AT-15-2815/2002- Pianki poliuretanowe 
· AT-15-5232/2001- Okienny nawiewnik powietrza zewnętrznego do pomieszczeń 
 
ST–B.13.00  Roboty malarskie 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich Remont 
budynku sali sportowej przy ZSO w Przerośli. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 
- Malowanie tynków farbami emulsyjnymi i lateksowymi lamperii, 
- Malowanie elementów stalowych, 
- Lakierowanie parkietu i osłon grzejnikowych drewnianych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 
„Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały. 
2.1. Woda PN-75/004630 
Do przygotowania farb wodorozcieńczalnych stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę – do farb wodorozpuszczalnych 
- rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresu ich stosowania. 
2.3. Farby budowlane gotowe. 
2.3.1. Farby, niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom Norm Państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na 
spoiwach z: akrylu, lateks butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.3.3. Farby poliwinylowe, akrylowe, epoksydowe lub poliuretanowe do malowania powierzchni 
ocynkowanych 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
- grubość suchej powłoki minimum 100 – 120 cm 
- przyczepność do podłoża – I stopień 
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża 
- twardość względna min. 0,1 
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
- Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
BN-82/5046-05 i przechowywane w temp. min. +5ｰC wg PN-73/C-81400. 
2.4. Środki gruntujące. 
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi. Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie 
zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 
inaczej na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 
3.0. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4.0. Transport. 
Farby pakowane wg pkt 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5.0. Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8st C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temp. co najmniej +8st C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 
spadku temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1st C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można 
wykonać po: 
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- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (instalacyjnych wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach, 
5.1. Przygotowanie podłoży. 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być zatarte, 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków, zaprawy itp. Odstające tynki należy 
odbić, a rysy pogłębić i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie 
gruntowanie wykonać zgodnie z instrukcją stosowania danego wyrobu (farby) 
5.3.Wykonywanie powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, plam, smug i śladów 
pędzla. 
5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmian odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnych odcieniach. 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5ｰC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności farby ze wzorcem 
- dla farb rozcieńczalnikowych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 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. 
7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzone w naturze. 
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8.0. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru wg zasad zawartych w ST Wymagania ogólne. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. 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 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitej intensywności barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 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. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłok na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9.0.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. 
Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
zadania inwestycyjnego określonego w ST i PW 
Cena obejmuje: 
- Robociznę, 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy), 
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji robót. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokółu częściowego wykonania i odbioru robót. 
10.0. Przepisy związane 
PN-75/C-94630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała. 
BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe. 
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowi ogólnego stosowania. 
BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 
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ST–B.14.00  Roboty Różne, wewnętrzne i zewnętrzne - CPV 45342000-6 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z elementami wykończeniowymi zewnętrzne i wewnętrzne Remont budynku sali 
sportowej przy ZSO w Przerośli. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
- Dostawa i montaż kompletnego mechanizmu przewietrzania do elektrycznego otwierania skrzydła 
okna 1,1x1,08m, (8 sztuk skrzydeł otwieranych niezależnie, każdy oddzielnie z przyciskiem 
znajdującym się w maskownicy zlokalizowanej w ścianie przy drzwiach do sali sportowej). 
Mechanizm zawiera; siłownik (np. napęd łańcuchowy), moduł przewietrzania (centralka), przycisk 
przewietrzania oraz zasilacz sieciowy, wykonanie okablowania do każdego okna oddzielnie 
przewodem 3x2,5 (około 350,0mb) wszystko na 8,0 kpl, i podpięte do rozdzielni głównej. W wycenie 
ująć wykonanie bruzd i szpachlowanie oraz wykucie i osadzenie maskownicy w ścianie na 8 
przycisków. Demontaż istniejących mechanizmów (pałąków) i regulacja skrzydeł okiennych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO - „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO - 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO 
- „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa 
można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.Montaż gotowych elementów. Zgodnie z instrukcja producenta 
Wszystkie elementy stalowe muszą być ocynkowane i proszkowo malowane kolor do uzgodnienia z 
Zamawiającym. Ponadto należy wykonać ogrodzenie zamykające cały kompleks zgodnie z rysunkiem 
zagospodarowania terenu. W osi ogrodzenia zaprojektowano opaskę ochronną szerokości 30 cm. z 
opaskę należy wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm (kolor szary) układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł 
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawe0nika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi. 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
12. PN-H-82200 Cynk. 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki. 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco. 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary. 
 
 
 


