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  ST- 00.00       -    WYMAGANIA   OGÓLNE 
                                ROBOTY BUDOWLANE  
                               ( CPV 56000000-7) 

I.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST -00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych  
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, które zostaną wykonane w 
ramach zadania pn:     
                     „    PRZEBUDOWA  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W KAWNICA CH  
                            W    ZAKRESIE  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO” 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikację Techniczną  jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych ,należy  
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do  zlecania  wykonania robót opisanych  w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją  Techniczną.         
Zakres robót wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania 
i Odbioru robót .Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji i obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

1.3.1. Zakres robót do wykonania 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót. 
Jeżeli w Dokumentacji  Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w 
powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru 
ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę 
z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiającego 
na warunkach Umowy. 
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego 
imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 
zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 
1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca 
części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie 
wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej 
następcy prawni. 
1.4.7. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również 
dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
1.4.8. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub 
wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
1.4.9. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora 
Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 
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1.4.10. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 

1.4.11. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 
1.4.12. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Budowlanych. 
1.4.13. Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.4.14. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 
określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.4.15. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają 
zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 
1.4.16. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót. 
1.4.17. Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na 
piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za 
uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do 
Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
1.4.18. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 
1.4.19. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty 
Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
1.4.20. Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć 
Roboty Budowlane. 

1.4.21. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość 
lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
1.4.22. Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji. 
1.4.23. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna. 
1.4.24. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST - 
oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
1.4.25. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który wydał 
decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.26. Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
1.4.27. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia. 
1.4.28. Odbiór Robót Zanikaj ących i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu. 
1.4.29. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.30. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
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1.4.31. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

1.4.32. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
1.4.33. Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany 
przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z 
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa s zgodne z określoną norm lub innym dokumentem 
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.34. Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 
lub usługa s zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.          
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Wykonania i Odbioru robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami  ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora. 
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, przekaże Dziennik 
Budowy komplet dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właściciela obiektu w którym prowadzone będą prace. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

(1) Dokumentacja projektowa – w posiadaniu Zamawiającego. 
Dokumentacja projektowa na którą składa się projekt budowlany, oraz branżowe projekty 
wykonawcze zostaną przekazane Wykonawcy wraz z umową. 

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 
ofertowej. 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót, w tym również:  
- protokoły odbiorowe robót, 
- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
- instrukcje obsługi ,konserwacji ,DTR –ki urządzeń itp. 
Dokumentacja powykonawcza  powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe 
w trakcie realizacji robót. 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową  i ST. 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy , a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przepadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje Wykonawcę 
zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu do rozstrzygnięcia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
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rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
      Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
       W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca prowadzi roboty w sposób , który nie 
pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy.  
Po zakończonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego. 
       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.  
        Koszt związany z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony 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 i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 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. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

1.5.10 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien 
zawierać takie informacje jak: 

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca  będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas do 
momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ,to na 
polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw ,przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o dacie rozpoczęcia robót oraz o dacie zakończenia. 
Z chwil przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.14. Przygotowanie terenu robót. 
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze związane z planowanymi 
robotami budowlano –montażowymi oraz prace towarzyszące. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy,  stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami 
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 
oznaczone: 
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację 
Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym 
zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest 
Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury 
oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany 
na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem 
wymienionym w punkcie 10.2.7. 
b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są 
dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone 
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach  i dokumentach 
technicznych.  Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki 
akredytowane . 
2.2 Jakość stosowanych materiałów 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru). 
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru) może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a)Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 

-     z Polską Normą 
-     Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej    
       Normy. 

b)  oznaczenie znakiem CE. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST 
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Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i ST służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 
spełnieniu pożądanych przez projektanta wymagań estetycznych założonych dokumentacji 
projektowej. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem: 
a)spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
b)uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru) zwłaszcza co do 
elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo dla zamiennego 
rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 
podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje 
Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru ) ma prawo do 
zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. 
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeżenia, wówczas koszt tych badań 
obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za 
nieprzyjęte. 
3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy  inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  inspektora nadzoru nie  
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez  inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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, ST i wskazaniach  Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną  przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót   określonych  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu 
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 ST, a 
także w normach i wytycznych.  
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej  sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 6.1. Zasady ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją  Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta  zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane.                                      
6.1.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które nadają się do 
stosowania przy wykonywaniu robót  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004r o 
wyrobach budowlanych;  względnie zostały dopuszczone do stosowania przed wejściem w życie w/w 
ustawy.  
6.2 Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu r    robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.         
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy  terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- 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 zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i   
ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- 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. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki  obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
przedmiarze robót. 
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 utrzymywane w dobrym stanie , w całym 
okresie trwania robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym  odbiorom: 

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 ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później 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 komplety wyników  badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową , ST i uprzednimi uzgodnieniami. 
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 robót. 
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot. 
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 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
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, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umownych. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami  
2. dzienniki budowy  
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
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 według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych ( ofercie , harmonogramie rzeczowo – finansowym).  
Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego 
przedstawiając w nim miesięczne zaawansowanie prac w poszczególnych elementach jak i ich 
wartość. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  określone dla tej roboty 
w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów warz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu i zysk kalkulacyjny, 
- koszty wynikające z postanowień umownych i zapisów specyfikacji technicznych, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej Wykonawca  jest zobowiązany do wykonania  wszystkich 
prac wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu 
zamówienia ,zatem jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności i wielkości   załączonych 
przedmiarów. Roboty pominięte w przedmiarach , a wynikające z projektu wykonawczego , muszą 
być realizowane w ramach niniejszego zamówienia i nie stanowią robót dodatkowych, za które 
przysługiwałoby odrębne wynagrodzenie. 
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać  wszelkie 
potrzebne informacje dotyczące warunków miejscowych , rozmiaru i natury robót , rozwiązań 
technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji dotyczących 
ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty 
przetargowej oraz upewnić się co do poprawności wielkości przedmiarów stanowiących podstawę 
wyceny prac. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych norm i przepisów ,pod warunkiem ich 
wskazania w ST. Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) , przepisy branżowe 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z  dokumentacją  
projektowa i umowną ,jak gdyby tam one  występowały. 
10.2. Ogólne przepisy prawne 
1. Ustawa „Prawo budowlane „ z dnia 7 lipca 1994r wraz z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie   

 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 ( Dz. U. 2003. Nr 47.401) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmianami) 
5. Ustawa „ Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r wraz z późniejszymi zmianami. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami) 
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8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
     wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   
     (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
     sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  
     ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) 
10.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.  
        881). 
11.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia  

     2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i  
     Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.  
     U.2003 nr 169, poz. 1650). 
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ST- 01.01  CPV 45262700-8   PRZEBUDOWA BUDYNKÓW  
                            ( CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe ) 
                              ( CPV 45262500-6   Roboty murarskie i murowe) 
                              ( CPV 45410000-4  Tynki i okładziny ) 
                              ( CPV 45432100-5   Kładzenie i wykładanie podłóg) 
                              ( CPV 45421100-5   Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów) 
                              ( CPV 45442100-8   Roboty malarskie)   

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i    
odbioru  robót  związanych z przebudową pomieszczeń przedszkolnych. 
1.2.Zakres stosowania ST 
       Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy     
 zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Niniejsza ST obejmuje roboty rozbiórkowe i projektowane:  
1.3.1.Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 
-  rozebranie istniejących ścianek działowych, 
-  poszerzenie otworów drzwiowych do sal przedszkolnych, 
-  poszerzenie otworu drzwi zewnętrznych, 
-  wykucie otworów drzwiowych, 
-  rozbiórka podłóg i posadzek, 
-  usunięcie istniejących okładzin ścian, 
-  usunięcie i wywóz  odpadów poremontowych 
1.3.2 Zakres robót  projektowanych obejmuje: 
- wykonanie ścianek działowych, 
- zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych, 
- wykonanie przejścia w istniejącej ścianie z wykonaniem ramy wzmacniającej, 
- wykonanie posadzek  ( gres, terakota, wykładzina PCV), 
- tynki wewnętrzne + szpachlowanie + okładziny ścian i sufitów , 
- malowanie wewnętrzne, 
- wyposażenie pomieszczeń wc. i  umywalek, 
- wyposażenie kuchni, 
-  inne elementy nie wymienione wyżej a znajdujące się w projekcie. 
1.4Określenia podstawowe 
        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST- 00.00  Wymagania ogólne - pkt. 1.4 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00.00.Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 
ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną  i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
2.   MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST- 00.00 
„Wymagania ogólne „ 
2.2.Wymagania dotyczące materiałów 
Podstawowymi materiałami  są : 
- pustak POROTHERM grub.11,5 cm 
- cegła dziurawka, 
- stal kształtowa St3SX, 
- zaprawa cementowo- wapienna, 
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- siatka Rabitza, 
- gips szpachlowy, 
- płyty G-K grub.12,5 mm 
- kształtowniki aluminiowe, 
- zaprawa samopoziomująca, 
- folia elastyczna bezspoinowa, 
- płytki podłogowe – terakota i gres gat.I  w kolorach określonych przez Zamawiającego, 
- wykładzina PCV homogeniczna, 
- płytki ścienne glazurowane gat.I w kolorach określonych przez Zamawiającego, 
- drzwi aluminiowe zewnętrze, 
- drzwi aluminiowe wewnętrzne EI 60, 
- drzwi wewnętrzne drewniane , 
- ścianki  kabin wc z laminatu kompaktowego, 
- farby akrylowe odporne na ścieranie i zmywalne 
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania, 
aprobaty techniczne. 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę 
gwarantującego poprawne wykonanie robót. 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i elementy mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 
5.2.1. Wykonanie robót rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż wszystkich elementów budowlanych i wyposażenia 
wynikających z dokumentacji projektowej lub wskazanych w dokumentacji kosztorysowej. Teren 
prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów PHB i ppoż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane nie podlegające rozbiórce a 
pozostające w strefie wykonywanych prac.           
Gruz i odpady będące własnością Wykonawcy winny zostać usunięte z terenu robót w terminie i w 
sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. 
5.2.2. Wykonanie robót murowych. 
Mury powinny być wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności należy wykonać ściany 
nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych 
poszczególnych kondygnacji. 
Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów 
wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów w cegły i 3 m w przypadku murów z 
bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować 
zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować 
strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 



 
 

16 

 

Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat, itp. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 
technologicznymi. 
Przemurowania 
     Zasady ogólne – przy wzmacnianiu ścian, słupów i innych elementów budynku zachodzi  
przeważnie konieczność wykonania robót zabezpieczających , mających na celu odciążenie 
wzmacnianych elementów. W takich przypadkach dokumentacja projektowa powinna określić rodzaj i 
sposób wykonania odpowiednich zabezpieczeń. Konieczność wykonania robót zabezpieczających , 
poza sytuacjami specjalnymi , na ogół nie zachodzi, gdy : wykonywane roboty wzmacniające nie 
zmieniają pracy układu konstrukcyjnego budynku i nie powodują przeciążenia elementów 
konstrukcyjnych tego układu, wykonuje się wymianę tylko niewielkiego fragmentu ściany murowanej, 
którego krótkotrwałe usunięcie nie osłabia układ konstrukcyjnego  oraz nie powoduje znacznych 
przeciążeń sąsiednich odcinków ściany, wymienia się tylko fragment ściany, nad którym znajdują się 
elementy żelbetowe ( wieniec, belka itp.) lub stalowe , które przekazują obciążenie w wyższych 
kondygnacji na sąsiednie jej elementy, nie powodując przeciążenia i zmiany układu konstrukcyjnego. 
Wymianę fragmentu wykonuje się w ścianie mało obciążonej przy czym chwilowe usunięcie jej części 
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń, stan techniczny nie wymagających 
wzmocnienia lub wymiany pozostałych części jest bardzo dobry. We wszystkich pozostałych 
przypadkach należy bezwzględnie przed przystąpieniem do wzmocnienia ściany wykonać odciążenie 
wzmacniającego jej fragmentu. Odciążenie nie może spowodować naruszenia stateczności budynku i 
jego poszczególnych elementów oraz przeciążenia sąsiednich elementów. Jako konstrukcję 
odciążającą stosuje się stemplowanie stropów  na wszystkich kondygnacjach, na których wykonuje się 
przemurowanie ścian. 
Montaż przejść w istniejących wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych. 

    W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory należy ułożyć nadproża. 
Montaż nadproży należy wykonać zgodnie z norma PN-EN 845-2. Nadproża należy oprzeć na 
poduszce z zaprawy o grubości 10 mm i marce zgodnej z marka zaprawy do murowania. Minimalna 
głębokość oparcia końcowego nadproża winna wynosić: dla nadproży stalowych nie mniej niż 20 cm z 
każdej strony, a dla nadproży betonowych 15 cm. Wypełnienie nadproży stalowych wykonać z cegły 
pełnej klasy 100.W nadprożach stalowych wykonywanych na budowie należy ponadto wykonać ściągi 
stalowe z pręta fi 12 mm co 50 cm. Nadproże należy zabezpieczyć siatką  Rabitza, a jej oczka 
wypełnić zaprawa cementową. 
Nadproża i podciągi stalowe z profilu stalowego w wymiarach i przekroju zawartych w 
dokumentacji projektowej spełniające wymagania normy PN-EN 845-2  
Każdy podciąg należy wykonać z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych połączeń 
spawanych na długości belki). Montaż belek stalowych należy wykonać zgodnie z norma PN-EN 845-
2 jak dla nadproży stalowych. Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z PN-EN ISO 
12944. 
5.2.3. Wykonanie robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej ni_ 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura 
nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 



 
 

17 

 

Zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie obniżonych 
temperatur” 
Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampa benzynową. Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża 
należy zwilżyć wodą. 
Wykonanie tynków trójwarstwowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut   tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 
być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, 
bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna.  
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego 
przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy 
zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. 
Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane 
podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni 
ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do 
ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe 
masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
Wykonanie okładzin ceramicznych.  
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. Bezpośrednio przed 
rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi 
oraz zmyć z kurzu. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C . 
Wykonanie sufitu podwieszonego  
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny być 
zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. Wszelkie prace mokre i 
instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu 
temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C aby umożliwi ć właściwe 
warunki pracy. Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko stalowe elementy mocujące 
(kołki lub dyble).  
 Szpachlowanie zgodnie z technologią: połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem 
taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć 
warstwę wyrównawczą i przeszlifować. Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej 
nanosi się warstwę materiału gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną 



 
 

18 

 

nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał 
gruntujący musi być suchy. 
5.2.4. Wykonanie posadzek 
Na naprawionym i oczyszczonym podłożu, które stanowi istniejąca warstwa posadzki należy nanieść 
warstwę gruntującą. 
Na zagruntowanym podłożu należy ułożyć warstwę samopoziomującą o średniej grubości 20 mm. 
Wykonać z masy samopoziomującej. 
Posadzki z płytek  gres i terakota 
Płytki  przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością  i ścieralnością , 
antypoślizgowością , odpornością na uderzenia. Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania 
płytek będą stosowane zaprawy klejowe do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do 
fugowania. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając zgodnie z recepturą producenta , suchą 
mieszankę z odmierzoną ilością wody.  Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy.  
Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów 
prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one 
zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą 
do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny  usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu 
oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek 
cokołowych . 

Posadzka z wykładziny homogenicznej PCV 
Do wykonania posadzek z wykładziny homogenicznej PCV można przystąpić po całkowitym 
ukończeniu robót wykończeniowych i instalacyjnych. 
 Przygotowanie podłoży: 

- podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową, 

- powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i 

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, 

- wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej 
na 24 godziny przed układaniem, 

- wykładzina rulonowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
przycięta odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie, tak aby 
tworzyła zakłady szerokości 2-3 cm, 

- wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych, 

- nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów, 

- posadzki wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami przyściennymi, 
- listwy przyścienne powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie 

dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 
Wykonanie  izolacji z folii bezsponoinowej. 
Podłoże pod izolację  powinno być: 
- równe i nośne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo 
przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących 
osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i 
wypełnić zaprawą cementową. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów gipsowych należy 
przeszlifować i odpylić.  
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- suche – powierzchnia powinna być całkowicie wyschnięta, co należy potwierdzić „testem 
folii”. Test polega na ułożeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni około 1m². Jeżeli po około 
kilkunastu godzinach na wewnętrznej powierzchni folii pojawi się skroplona para wodna, to takie 
podłoże nie nadaje się jeszcze do ułożenia folii bezspoinowej. Świeżo wykonane powierzchnie np. 
tynku lub posadzki, mogą być uszczelniane po ich całkowitym wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż 
po upływie 14 dni od czasu ich wykonania. 
Folię należy nakładać na podłoże co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą nanosi się pędzlem, 
rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo taśmy, narożniki. Akcesoria te 
zatapiamy w świeżo naniesionej masie. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne warstwy można nanosić przy 
pomocy pędzla lub pacą stalową.  
Powstałą po związaniu powłokę (po około 24 godzinach) należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub 
okładziną. Uszczelnione powierzchnie należy chronić około 3 dni przed oddziaływaniem wody.  
5.2.5. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Ścianki kabin WC dla dzieci z laminatu kompaktowego wys.do 1,3 m montować zgodnie z 
wytycznymi danego producenta. 
5.2.6. Wykonanie robót malarskich 
 Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na tynkach. 
Ściany istniejące po oczyszczeniu, przygotowaniu podłoża, wyrównaniu gipsem szpachlowym  i po 
zagruntowaniu, malować 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe ścianki po zagruntowaniu malować 2-
krotnie farbami akrylowymi. Stosować farby przeznaczone do użytku wewnętrznego trudnościeralne. 
Powłoki z farb powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, 
odprysków i śladów pędzla, 

b) być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją 

Projektową, 
d) nie mieć przykrego zapachu  

5. Kontrola jako ści robót i materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST –00.00 „Wymagania ogólne" 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
Sprawdzeniu  podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta, odpowiednie certyfikaty i 
atesty. 
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 
odpowiednim protokołem. 
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7. Jednostka obmiaru 
Obmiar robót: jednostkami obmiarowymi są: zgodnie z przedmiarem robót. 
8.  Odbiór  robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” 
Odbiór robót obejmuje: 
- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu , do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” 
Warunki płatności wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
PN-EN -1992-1-1 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B 10280 „Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
PN-69/B-1080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
PN – EN 12808 – 5 Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody. 
PN – EN 12004;2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN – EN ISO 13006 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN – 61/B – 12032 Płytki kamionkowe podłogowe ( terakotowe) 
PN-68/B-10020          Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-EN 197-1:2002     Cement. Skład i kryteria zgodności dotyczące cementu                           
                                     powszechnego użytku. 
PN-86/B-30020          Wapno 
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy. 
PN – EN 12400   Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN – EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi , okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN – EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odporności na atak. 

 

 

 

 

 


