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STB-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  I DEMONTAŻOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót 
rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z dokumentacją techniczną, w zakresie   
modernizacji istniejących pomieszczeń: kompleksu gabinetów Starostów Poznańskich w 
budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego nr 18 w Poznaniu . 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie: 
a) rozebranie ścianek działowych, posadzek, podłoży,  
b) rozebranie sufitów podwieszonych 
c) demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
d) wywiezienie materiałów z rozbiórki i demontażu  na wysypisko, z kosztami wysypiska 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 
a)roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania robót 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać ogólnych 
przepisów bhp, p-poż , wiedzy i sztuki budowlanej. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały rozbiórkowe  zostaną  zagospodarowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w 
dokumentacji projektowej. 
 
2.2  Zakres  asortymentowy 
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie  możliwy do jednoznacznego 
określenia w trakcie realizacji prac. 
 
3. SPRZĘT 
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umożliwiającego bezpieczne 
i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport  materiałów demontażowych i rozbiórkowych 
Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z  
wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane materiały demontażowe przed niekontrolowanym 
wysypywaniem i utratą.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO- 00 „Warunki ogólne” 
 
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach 
• Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na 
składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawać selekcji na bieżąco i możliwie 
szybko usunąć  lub zagospodarować 
• Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie 
BHP i p.poż.  
 
5.3 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 
• Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z 2 kondygnacji przez 
zrzut bezpośredni   
• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić  
• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować.  
• Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP 
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr. 93 MBiPMB z 1972 r 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO- 00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontażowych wykonawca jest 
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania  postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i 
autorów dokumentacji projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej . 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
  
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
 
8.3 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
Ogólne przepisy bhp i p-poż 
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STB-02  TYNKI WEWNĘTRZNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   
tynków   zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie  modernizacji istniejących 
pomieszczeń: kompleksu gabinetów Starostów Poznańskich w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie gładzi gipsowych  jednowarstwowych ścian w 
standardzie i grubości  zgodnie z dokumentacją projektową   
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu gładzi - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  szpachli gipsowych  zgodnie z ustaleniami 
projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  tynków i gładzi. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STO- 00  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Materiały podstawowe i pomocnicze 
a) gips szpachlowy 
b) listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO- 00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  szpachlowania ścian należy  przygotować podłoże : 
podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane: stabilne, suche , wolne od zabrudzeń i 
luźnych elementów ; oraz przygotować zaprawę. 
 
5.3 Tynkowanie ścian   
W zakres robót wchodzi wykonanie szpachlowania gipsem. 
Zaprawę z gipsu  i tynkarską  należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do 
tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie należy poza wodą stosować żadnych opóźniaczy 
wiązania gipsu ani plastyfikatorów. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i zmyć stare farby  oraz 
usunąć plamy z  substancji tłustych. 
Zaprawę  należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. . 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO- 00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie. 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych  jako iloczyn  długości ściany w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu 
stropu.  
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót  tynkarskich  stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na 

budowę 
 
8.4  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB-03  ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   robót 
malarskich zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie  modernizacji istniejących 
pomieszczeń :kompleksu gabinetów Starostów Poznańskich w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Jackowskiego nr 18 w Poznaniu  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi  w kolorach zgodnych z 
dokumentacją projektową ,  i wzorcem kolorów wybranego systemu . 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem  prac   zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  robót malarskich. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STO-00  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Farby 
Farba lateksowa biała i w kolorach pastelowych powinna odpowiadać wymaganiom 
określonym w normie BN-64/6117-02 
 
3. SPRZĘT 
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót malarskich  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową  oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy zagruntować powierzchnie 
przeznaczona do malowania 
Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-69/B-10280 
 
 5.2 Przygotowanie podłoża 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi  : 

a) gruntowanie podłoży ścian i sufitów 
b) zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
c) usunięcie folii 
 

5.3 Malowanie ścian  i sufitów  
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu szpachli 
gipsowej. 
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura ( 30º C) i przeciągi. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, 
spękań, rozwarstwień, czyste i suche. 
 
5.4 Technika malowania 
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Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 
podłoże pod uzupełnienie  ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez 
dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po 
wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5º C 
i nie wyższa niż 30 º C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO- 00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinny być zgodne z normą  PN-69/B-
10280 Roboty malarskie budowlane . 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą, zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednakowy połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie i przyczepność. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych  . 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) wygląd zewnętrzny  

- równomierność rozłożenia farby 
- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem  producenta 
-  brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 

 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
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Roboty podlegają  odbiorowi końcowemu robót 
 
8.4 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami  
                                     emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwonnych 
Informacje techniczne wybranego producenta materiałów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989
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STB-04  STOLARKA DRZWIOWA  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  drzwi    
zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie  modernizacji istniejących pomieszczeń: 
zespołu gabinetów Starostów Poznańskich w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 
Jackowskiego nr18 w Poznaniu. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) ościeżnic  drewnianych zgodnie z dokumentacją projektową, z obróbką i osadzeniem 
b) skrzydeł drzwiowych wykończonych pełnych i przeszklonych 
c) montaż żaluzji drewnianych w drzwiach przeszklonych  
d) dostawa i montaż szafy ubraniowej wbudowanej 
e) dostawa i montaż opasek wokół  otworów drzwiowych 
 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  stolarki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  stolarki . 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przy wykonywaniu  stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STO- 00  
„Wymagania ogólne” 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania stolarki powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki  
Stolarka  powinna być magazynowana  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej . 
 
4.3 Transport stolarki   
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO- 00. „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  montażu stolarki należy : 

a) sprawdzić wymiary otworów 
b) sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową wyposażenia stolarki w zamki, 

okucia i galanterię 
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 

 
5.3 Montaż stolarki  
Należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. 

a) przed osadzeniem stolarki  i przegród należy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica 

b) w przypadku występowania wad w  wykonaniu  ościeża, ościeże należy  oczyścić i 
naprawić 

c) w sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 
należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach 
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d) ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych 

e) po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu 

f) zamocowane drzwi zewnętrzne należy uszczelnić pod względem termicznym 
g) złącza należy  wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym przez 

producenta 
h) producent stolarki  powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 

wykwalifikowanych pracowników, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO- 00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny  z zasadami podanymi w 
normie PN-88/B-10085  Stolarka budowlana . Okna i drzwi. 

b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana 
stolarka. Odbiór stolarki powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
stolarki z atestami wystawionymi przez wytwórcę. 

d) sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151 
e) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła  i zamków zgodnie z dokumentacją 

techniczną 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej stolarki  w świetle 
ościeżnic 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi : 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
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8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają   odbiorowi końcowemu robót 
 
8.4  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
    
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła. 
PN-64/B-03220  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB-05  OKŁADZINY ŚCIAN  I SUFITÓW , ŚCIANKI SYSTEMOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
okładzin ściennych i sufitowych oraz ścianek systemowych zgodnie z dokumentacją 
projektową, w zakresie modernizacji istniejących pomieszczeń: kompleksu Gabinetów 
Starostów Poznańskich w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego nr 18 w 
Poznaniu  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie  zgodnie z dokumentacją projektową: 

a) okładzin ściennych z luster i płycin drewnianych nad drzwiami, łącznie z ich 
obramowaniem listwami drewnianymi   

b) ścianek z płyt gipsowo – kartonowych na pojedynczym lub podwójnym ruszcie z 
izolacją z wełny mineralnej wewnątrz, 

c) sufitów  podwieszanych  z płyt g-k  , na stelażu metalowym  
d) naklejenie systemowych gzymsów naściennych  
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin ściennych i ścianek systemowych- 
należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z ich wykonaniem   zgodnie z 
ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe okładzin ściennych i  ścianek 
systemowych 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STO- 00  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2  Zakres  asortymentowy 
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a) gzymsy naścienne systemowe  
b) listwy naścienne profilowane, drewniane  
c) klej  systemowy do  gzymsów i luster 
d) lustra szlifowane grubości 15 mm 
e) płyty GK i  GKFI gr.12,5mm z rusztem systemowym 
f) elementy systemowe sufitów podwieszanych 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonania okładzin ściennych  i ścianek systemowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ściennych, sufitów podwieszanych  i 
ścianek systemowych  powinien wykazać się możliwością korzystania z  elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport  materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO- 00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  montażu elementów  ściennych należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania podłoża : równość, czystość,  
 
5.3 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być przygotowane i sprawdzone 
 
5.4 Wykonanie okładzin ściennych 

a) sprawdzenie podłoży 
b) ułożenie płytek luster , gzymsów i listew ściennych na klej 
c) osadzenie i montaż płyt okleinowanych zgodnie z wybranym systemem 
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Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża 
zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian. 
Warstwa kleju pod płyty nie może zawierać pustych miejsc. 
 
5.5 Montaż elementów systemowych ścianek  

a) sprawdzenie geometrii ścian wewnętrznych pomieszczenia 
b) osadzenie elementów nośnych 
c) osadzenie  ścianek systemowych  
d) uszczelnienie  elementów 

 
5.6 Wykonanie sufitów podwieszanych 
Przed przystąpieniem do trasowania u wytyczania sufitów podwieszanych należy sprawdzić 
poziom sufitu konstrukcyjnego, poziomowość i pion ścian bocznych. 
Układ płyt sufitowych należy sprawdzić z dokumentacją techniczną i technologia producenta 
wyrobu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO- 00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinien być zgodny  z zasadami podanymi w normie PN-
75/B-10121 Okładziny z płytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególności powinny być oceniane : 

a) gładkość i równa powierzchnia lica płyt okleinowanych i luster 
b) prawidłowość zachowania kształtu , wymiarów i usytuowania,  
c) prawidłowości przebiegu gzymsów 
d) stabilność konstrukcji ścianek systemowych 
e) jakość osadzenia galanterii 

 
Warunki badań materiałów na okładziny ścienne  i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej okładziny, sufitów 
podwieszonych   i ścianek systemowych oraz  w mb gzymsów i listew. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacja techniczną 
b) wygląd zewnętrzny 
c) rodzaj zastosowanych materiałów 
d) przygotowanie podłoża 
e) należyte przyleganie do podkładu 
f) prawidłowość ukształtowania powierzchni okładzin ściennych 
g) jakość montażu ścianek systemowych 
h) jakość osadzenia elementów wykończeniowych 
i) szczelność wypełnień z płyty GKF  
j) układ struktury sufitu podwieszanego 

 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają  odbiorowi końcowemu robót 
 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-D-97013:1999 Płyty wiórowe laminowane. Wymagania 
PN-D-97013:1999/Az1 Zmiana do jak wyżej 
PN-D-97014:1998 Płyty pilśniowe twarde laminowane. Wymagania, metody badań. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe 
 
Informacje techniczne wybranego producenta systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r. 
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STB-06  WYKOŃCZENIE POSADZEK  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  
odbioru  wykończenia posadzek  zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie   
modernizacji istniejących pomieszczeń: kompleksu gabinetów Starostów Poznańskich w 
budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego nr 18 w Poznaniu . 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie    : 

a) posadzek z wykładziny dywanowej  z cokołami, zgodnie z dokumentacja projektową 
b) warstwy samopoziomującej pod posadzki i szlichty polimero-cementowej.  
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin posadzkowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  okładzin posadzkowych  , 
podłóg   zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane 

c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może 
być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania okładzin posadzkowych . 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  okładzin  posadzkowych  należy przestrzegać zasad podanych w 
normach : 
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe. Badania techniczne 
PN-76/B-10150 Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne  
                                   przy odbiorze 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STO-00  
„Wymagania ogólne” 
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2.2  Zakres  asortymentowy 

a) warstwa samopoziomująca i anhydrytowa  
b) zaprawa klejowa 
c) profile wykończeniowe aluminiowe  i stalowe do okładzin posadzkowych 

      d)    wykładzina tekstylna w kostkach  
       e)   listwy cokołowe profilowane z drewna 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonania  robót  posadzkowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-00 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  elementów 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
 
4.3 Transport płytek wykładziny tekstylnej  i pozostałych materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  wykonywania okładzin posadzkowych  należy sprawdzić  : 

a) prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie 
nasiąkliwość 

b) płytki należy posegregować wg asortymentów i wzorów 
 
5.3 Przygotowanie podłoża 
Wyrównanie podłoża masą wyrównawczą, sprawdzenie poziomu.  
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5.4 Wykonanie okładzin  posadzkowych  

a) sprawdzenie podłoży 
b) ułożenie płytek na klej 
c) ułożenie cokołów  

 
Płytki tekstylne należy rozmierzać zgodnie z projektem wnętrz. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie płytek posadzkowych musi być wykonywane w 
jednym cyklu technologicznym przez jednego wykonawcę. 
Szczegółowe rozwiązania technologiczne wykonania posadzek muszą być uzgodnione z 
Inspektorem nadzoru i autorem  dokumentacji projektowej.  
Należy przestrzegać zasad podanych w normach : 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 176  Płytki 
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe. Badania techniczne 
PN-76/B-10150 Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne  
                                   przy odbiorze 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO-00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań posadzki powinien być zgodny  z zasadami podanymi w 
normie PN-63/B-10145 Posadzka  z płytek. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej okładziny 
posadzkowej . 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” 
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8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 

a)  zgodność z dokumentacja techniczną 
b)  rodzaj zastosowanych materiałów 
a) przygotowanie podłoża 
b) należyte przyleganie do podkładu 
c) jednolitość barw płytek  ( wzór) 
d) ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych  

 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 

Roboty podlegają  odbiorowi końcowemu robót 
 

8.4 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe. Badania techniczne 
PN-76/B-10150 Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne  
                                   przy odbiorze 
PN-EN 985:2004 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Badanie metoda krzesła na rolkach. 
PN-EN 1815:2001 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe. Ocena zdolności do 

elektryzacji 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów 
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STB-07  POZOSTAŁE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
dostawy i montażu elementów  wykończeniowych zgodnie z dokumentacją projektową, w 
zakresie modernizacji istniejących pomieszczeń: kompleksu gabinetów Starostów 
Poznańskich w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego nr 18 w Poznaniu . 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie , dostawa i montaż elementów wykończeniowych  
określonych w dokumentacji projektowej :  

a) Dostawa i montaż karniszy podwójnych 
b) Dostawa i montaż rolet okiennych 
c) Dostawa i zawieszenie zasłon i firan wg. wytycznych projektanta wnętrz 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 

a) dostawa i montaż przy wykonywaniu elementów - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty  
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Sposób wykonania elementów i ich lokalizacja  zgodne z dokumentacją projektową. 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STO- 00  
„Wymagania ogólne” 
Każda partia wyrobu powinna być dostarczona na budowę z  atestem wydanym przez  
producenta . 
 
3. SPRZĘT 
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
Wykonawca przystępujący do wykonywania montażu elementów powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Elementy powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO- 00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót  montażowych należy : 

a) sprawdzić zgodność jakości  elementów z dokumentacją projektową 
b) sprawdzić lokalizację elementów 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO- 00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO- 00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami . 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SOTO- 00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za poprawnie wykonane jeżeli są zgodne z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru 
 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty dostawcze i montażowe podlegają odbiorowi końcowemu robót 
 
8.4 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
Przepisy BHP i P-poż 
Karty katalogowe wybranego producenta elementów 

 
 
 
 
 


