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STB  01.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  I DEMONTA śOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót 
rozbiórkowych i demontaŜowych zgodnie z dokumentacją techniczną, w zakresie realizacji  remontu 
pomieszczeń biurowych V kondygnacji budynku przy ul. Słowackiego 8 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 
b) demontaŜ sufitów podwieszanych 
c) skucia okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
d) skucia okładzin podłogowych z płytek ceramicznych 
e) demontaŜ okładzin podłogowych z wykładzin PCV 
f) demontaŜ krat stalowych okiennych i drzwiowych 
g) demontaŜ ościeŜy drzwiowych 
h) przekucia i wykucia w  murach  i stropach 
i) wywiezienie materiałów z rozbiórki i demontaŜu  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 naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe 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 demontaŜowych naleŜy przestrzegać ogólnych przepisów 
bhp, p-poŜ , 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 za wyjątkiem grzejników które podlegają ponownemu montaŜowi oraz 
stolarce drzwiowej i innych materiałów w uzgodnieniu z inwestorem. 
 
2.2  Zakres  asortymentowy 
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie  moŜliwy 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 ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umoŜliwiającego bezpieczne i sprawne 
wykonywanie robót rozbiórkowych i demontaŜowych. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność zastosowania specjalistycznych maszyn i urządzeń, o 
krótkich terminach realizacji robót, wykorzystując urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz 
elektryczne . 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport  materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych 
Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami 
przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane materiały demontaŜowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utratą.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Prace powinny być wykonywane bezpośrednio pod nadzorem autorów dokumentacji 
projektowej . 
Zakres prac powinien być kaŜdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakość  odbierana 
przy udziale autorów dokumentacji projektowej. 
   
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
 
Prowadzenie robót rozbiórkowych naleŜy powierzyć  firmie posiadającej doświadczenie w 
wykonywaniu tego typu robót i mającej  odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia tego typu 
robót. 
Roboty naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz duŜe doświadczenie przy tego typu robotach 
• Materiały z rozbiórki wywozić na bieŜąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na 
składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawać selekcji na bieŜąco i moŜliwie szybko usunąć  
lub zagospodarować 
• Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić kaŜdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed 
przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów.  Materiały uzyskane z rozbiórki 
naleŜy utylizować (wywóz na  wysypisko, przekazanie do firm likwidujących materiały szkodliwe dla  
środowiska) 
• Przy wykonywaniu robot naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie BHP i 
p.poŜ. Do wykonywania  robót moŜna stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie 
technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze względu na 
specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo 
przeszkoleni w zakresie BHP 
 
 
5.3 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
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• Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń 
chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa  
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych 
• Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji 
przez zrzut bezpośredni – naleŜy stosować specjalne zsypy  
• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren naleŜy oczyścić, zniwelować, oraz 
wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg  wewnętrznych itp.  
• Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie moŜe odbywać się jedynie po 
dodatkowych podkładach drewnianych 
• Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieŜąco sprawdzać kierownik budowy 
• Z  uwagi na moŜliwość przeciąŜenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być usunięty 
bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie 
• Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niŜszych 
kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyŜszych 
• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy ogrodzić i oznakować.  
• Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 
• Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP zawartych w 
Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr. 93 MBiPMB z 1972 r 
• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony osobistej, a 
przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 
 
• Przerwy w pracy naleŜy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    pracowników 
prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod nieobecność na placu budowy 
osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)  
• Ustawić tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP 
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE” 
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROśNOŚĆ” 
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI” 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.07 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontaŜowych 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 ST 00.00 „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 naleŜy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej . 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
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8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
  
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu w szczególności podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidłowość wykonania 
 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a)   odbiorowi częściowemu technicznemu 
b)   odbiorowi końcowemu 
 
8.4 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki  budowy   i Księgi obmiarów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Ogólne przepisy bhp i p-poŜ 
Projekt organizacji robót rozbiórkowych  opracowany przez Wykonawcę. 
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STB  01.02  TYNKI  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót 
tynkarskich zgodnie z dokumentacją techniczną, w zakresie realizacji  remontu pomieszczeń 
biurowych V kondygnacji budynku przy ul. Słowackiego 8 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) tynków  gipsowych i gładzi gipsowych  jednowarstwowych ścian w standardzie i grubości  
zgodnie z dokumentacją projektową   

b) tynków cementowo – wapiennych  kat. III  ścian 
 
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 tynków - naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  tynków  
 
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  ścian naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty 
tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy 
budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni wewnętrznych.  
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Materiały podstawowe i pomocnicze 
a) tynk gipsowy 
b) tynk cementowo – wapienny 
c) zaprawa cementowa 
d) woda zarobowa spełniająca wymagania podane w normie 
e) gips szpachlowy 
f) listwy tynkarskie naroŜnikowe i dylatacyjne 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do wykonywania tynków 
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Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
 
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, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy 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 ST 00.00 „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. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich naleŜy : 

a) sprawdzić jakość  elementów murów i stropów 
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoŜy 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań   

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  tynkowania ścian naleŜy  przygotować podłoŜe : 

a) podłoŜe powinno być sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznięte, wolne od 
zabrudzeń i luźnych elementów) 

oraz przygotować zaprawę. 
 
5.3 Tynkowanie ścian   
W zakres robót wchodzi : 

a) sprawdzenie i przygotowanie podłoŜy 
b) osadzenie listew naroŜnikowych 
c) zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni naraŜonych na zanieczyszczenie 
d) wykonywanie tynku   gipsowego maszynowego, cementowo – wapiennego, 

cienkowarstwowego i rapówki cementowej 
e) wykonanie szpachlowania gipsem 

Zaprawę z gipsu  i tynkarską  naleŜy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. 
Do gipsu tynkarskiego nie naleŜy poza wodą stosować Ŝadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani 
plastyfikatorów. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5ºC i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 1ºC. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15cm. 
NaleŜy usunąć wszelkie zwisy, wypełnić ubytki zaprawą tynkarską. Odsłonięte części metalowe lub 
przechodzące przez tynki powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą powłoki malarskiej z 
farby ochronnej. 
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami  oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. 
Zaprawę  naleŜy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. . 
Narzut zaprawy na ściany naleŜy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się do dołu. 
NaleŜy stosować listwy tynkarskie naroŜnikowe. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 7 cm 
zanurzenia stoŜka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno – gipsowy 
w/g=0,45 – 0,48. 
Początek wiązania zaprawy nie moŜe być krótszy niŜ 60 minut od chwili zarobienia gipsu 
tynkarskiego wodą. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
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 ST 00.00 „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 naleŜy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych  jako iloczyn  długości ściany w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
 
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 ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót  tynkarskich  stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę 
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d) sprawdzenie normatywnych odchyleń powierzchni i krawędzi oraz przecinających się 
płaszczyzn : 

- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe 
niŜ 2 mm i w liczbie nie większej niŜ 2 na całej długości kontrolnej łaty 2m 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niŜ 1,5 mm 
na 1m i nie więcej niŜ 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej 
niŜ 6 mm w pomieszczeniach  powyŜej 3,5m wysokości 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niŜ 2 mm 
na 1m i nie więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – 
nie więcej niŜ 2 mm na 1m. 

 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a)    odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.5  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót  dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót tynkarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
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Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
 DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989 
         
 
 
 
 
STB  01.03  ROBOTY  MUROWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót 
murowych zgodnie z dokumentacją techniczną, w zakresie realizacji  remontu pomieszczeń biurowych 
V kondygnacji budynku przy ul. Słowackiego 8 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) Uzupełnienie ścianek działowych lub otworów 
b) Wykonanie przesklepień otworów drzwiowych z osadzeniem belek stalowych 
c) Wykonanie uzupełnień tynków wewnętrznych  

 
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 murowych  - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  ścian  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  ścian   
 
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  ścian naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10020   Roboty 
murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-75/B-12008 Cegła wypalana z gliny, 
klinkierowa, budowlana oraz PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo - wapienne 
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2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania murowych  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murowych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
 
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, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „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. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych naleŜy : 

a) sprawdzić jakość  elementów ściennych 
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoŜy 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań  fundamentów 

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  murowania ścian naleŜy : 

a) przygotować podłoŜa przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
b) usunąć  resztki zaprawy z podłoŜy 

 
5.3 Murowanie ścian  
NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normie oraz :  

a) mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków , otworów 

b) mury naleŜy wznosić równomiernie na całej ich długości 
c) w miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie naleŜy strzępia zazębione 

końcówki 
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d) wnęki i bruzdy naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
e) konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niŜ 0º C 
f) spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą 

 
Spoiny w murach : 

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm 

b) 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-68/B-10020   
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „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 naleŜy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
 
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 ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót murowych stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę 
d) protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 

 
Odbiór robót murowych powinien być przeprowadzony przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki. 
Odbiór wbudowanych ościeŜnic drzwiowych i okiennych : 

a) odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeŜnic drzwiowych i okiennych nie powinno być 
większe niŜ 2 mm na 1m długości i nie więcej niŜ 3 mm na całej długości 

b) największe dopuszczalne zwichrowanie ościeŜnicy z płaszczyzny pionowej nie moŜe być 
większe niŜ 2 mm 
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8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.4  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót izolacyjnych  dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.5  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)  Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót murarskich , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-65/B-14503     Zaprawy cementowo – wapienne 
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30003/A1:1996 Cement murarski 
PN-88/B-30003/A1:1997 Cement murarski 
PN-EN 413-2:1998  Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 197-1:2002  Cement cz. 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 197-2:2002  Cement cz. 1. Ocena zgodności 
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PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B-12061:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła i kształtki 
PN-B—3002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
    Wytrzymałościowych 
DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady  
 
 
 
STB  01.04  RENOWACJA POSADZKI LASTRIKOWEJ  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót naprawy 
posadzki lastrykowej i przygotowania podłoŜy posadzkowych pod warstwy wykończeniowe zgodnie z 
dokumentacją techniczną, w zakresie realizacji  remontu pomieszczeń biurowych V kondygnacji 
budynku przy ul. Słowackiego 8 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 
 W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

c) Wykonanie renowacji i reprofilacji posadzki lastrykowej 
d) Wykonanie warstw podkładowych pod okładziny podłogowe 

 
2.1 MATERIAŁY: 
2.1.1 Wymagania ogólne 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są: 
- masa na barwne i cienkie nawierzchnie z Ŝywic poliuretanowych, zapewniająca właściwą 
szorstkość i wytrzymałość na ścieranie, 
- piasek kwarcowy suszony piecowo, w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności 
pomiędzy 
nakładanymi wielowarstwowo powłokami Ŝywicznymi oraz nadania wierzchniej warstwie 
Ŝywicznej odpowiedniej faktury antypoślizgowej, 
- masa na bazie Ŝywic epoksydowych do wypełniania szczelin dylatacyjnych, doskonale 
przylegająca 
do betonu, odporna na działanie wody, ługów, kwasów i innych chemikaliów. 
NaleŜy stosować materiały naleŜącego do jednego systemu nawierzchniowego, posiadającego 
aktualną Aprobatę Techniczną ITB i wykazującego następujące cechy ogólne: 
- zdolność przenoszenia obciąŜeń komunikacyjnych odpowiednich dla ruchu pieszego, 
- dobra przyczepność do podłoŜa betonowego oraz odporność na ścieranie, 
- brak rozpuszczalnika i wypełniacza mineralnego, 
- moŜliwość nadania warstwie wierzchniej antypoślizgowej faktury, 
- utwardzenie Ŝywicy powinno przebiegać nawet w niskich temperaturach (od +10°C). 
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2.2. Wymagania szczegółowe 
W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować renowację posadzki 
lastrykowej poprzez: 

• Wyrównanie powierzchni frezowaniem podłogi eliminując wszelkie wystające punkty 
i zagłębienia 

• Szlifowanie podłogi dla starcia wszelkich rys oraz zamknięcia porów kamienia 
• Polerowanie z zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych ( impregnacja , 

krystalizacja ) dla uzyskania powierzchni spoistej, nieprzepuszczalnej, twardej. 
• Impregnacja i konserwacja podłogi w celu zabezpieczenia posadzki dla długotrwałego 

uŜytkowania.  
• W przypadku występowania ubytków, pęknięć lub większych zniszczeń posadzki 

naleŜy dokonać wymiany fragmentów podłogi przez wycięcie i wykonanie nowej 
posadzki toŜsamej z istniejącą.  

  
Wszystkie czynności muszą być wykonane przy zastosowaniu technologii właściwej dla 
systemów renowacji posadzek lastrykowych. 
 
2.2.1. Układanie posadzki 
- Ŝywiczny materiał gruntujący, 
- nawierzchniowa Ŝywica epoksydowa, 
- piasek kwarcowy, frakcja 0,7 – 1,2 mm, suszony piecowo, 
 
2.2.2. Wypełnianie szczelin dylatacyjnych 
- wałek z pianki polietylenowej, 
- Ŝywiczny materiał gruntujący, 
- elastyczna, trudnościeralna masa uszczelniająca dylatację, 
 
2.3. SPRZĘT. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 
przewidzianej przez producenta preparatu naleŜy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez 
InŜyniera. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem 
i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoŜa betonowego. 
 
2.4. TRANSPORT 
 
2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 00.05. 
 
2.4.2. Transport materiałów. 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem nośności ułoŜenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed 
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie 
otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w 
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać naleŜy wszystkich wymagań zawartych w kartach 
technicznych poszczególnych wyrobów. Załadunek , transport i rozładunek materiałów naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
2.5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
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Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed 
przystąpieniem do prac naprawczych Wykonawca i Inspektora dokonają niezbędnych 
ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane 
doświadczenie w wykonywaniu prac przy pokrywaniu podłoŜy betonowych za pomocą 
Ŝywicznych nawierzchni komunikacyjnych. 
 
2.5.2. Warunki atmosferyczne 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart 
technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić 
Inspektorowi 
do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. NaleŜy 
przestrzegać temperatur podłoŜa, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, 
które nie powinny być niŜsze niŜ +8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powyŜej panującej 
temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi 
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 
 
2.5.3. Przygotowanie podłoŜa 
Przygotowanie podłoŜa betonowego przy wykonywaniu nawierzchni Ŝywicznych ma 
szczególne znaczenie. W zakres przygotowania podłoŜa wchodzą następujące prace: 
- usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych 
zanieczyszczeń, 
- usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, 
hydropiaskowanie lub groszkowanie, 
- usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych 
materiałów z betonem, 
- podłoŜe musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne. 
Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoŜa 
protokołem z wynikami badań. JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być 
usunięte według zasad określonych przez InŜyniera. 
 
2.5.4. Przygotowanie mieszanki Ŝywicznej 
Dla uzyskania masy nawierzchniowej naleŜy wymieszać składniki w odpowiednich, 
podanych w instrukcji proporcjach, w oryginalnym naczyniu, w sposób ciągły przez taki 
okres, by mieszanina była jednorodna. Czas przydatności mieszanki do uŜycia określony jest 
w instrukcji i naleŜy go bezwzględnie przestrzegać. Po wymieszaniu masa powinna być 
jednorodna bez smug, o określonej konsystencji. NaleŜy zwracać szczególną uwagę na dno i 
ścianki pojemnika, przestrzegając czasu mieszania. NaleŜy ograniczać napowietrzanie 
mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty mieszarek. 
Preparat jest gotowy do uŜycia zaraz po wymieszaniu. 
Najlepiej przygotowywać mieszanki z pełnych zawartości opakowań. 
Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w 
specjalnych informacjach technicznych o produktach. 
 
2.5.5. Wykonanie nawierzchni Ŝywicznej 
2.5.5.1. Układanie posadzki 
Układanie posadzi wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
2.5.6. Pielęgnacja nawierzchni 
Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, naleŜy ją chronić przed mrozem, 
deszczem, rosą i wysoką wilgotnością powietrza. 
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2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
2.6.1. Zasady ogólne 
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz 
poleceniami inspektora i Inwestora. 
Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez 
niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien posiadać na 
budowie wszystkie aktualne dokumenty. 
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie: 
- badania przed rozpoczęciem robót, 
- badania w trakcie wykonywania robót, 
- badania odbiorcze po wykonaniu robót. 
 
2.6.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują: 
- jakość materiałów, 
- skład mieszanki z próbnego zarobu, 
- sprawdzenie podłoŜa. 
 
2.6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują: 
- jakość materiałów do wytwarzania mieszanek, 
- składu mieszanki, 
- temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania, 
- temperatura podłoŜa i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. 
 
2.6.4. Badania po zakończeniu robót obejmują: 
- badania próbek wyciętych z wykonanej nawierzchni – grubość, gęstość 
objętościowa, wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność, twardość i wydłuŜenie (miejsce 
pobrania próbek i ich ilość określi Inspektor), 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane i jednorodne, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – jednolity, bez miejsc porowatych, łuszczących się i 
bez spękań. 
 
3. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 nawierzchni trudnościeralnej z Ŝywic. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie 
robót były uzgodnione z Inwestorem. 
 
4. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.  
 
5. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności 
powłok ochronnych. 
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane – pakowanie, przechowywanie transport. 
PN-87/C-89085 śywice poliuretanowe – metody badań. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
7 
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PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
PN-88/B-06250 Beton zwykł 
- Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie komunikacyjnym, Aprobata IBDiM. 
- Aprobata Techniczna ITB – dla zastosowanych materiałów do gruntowania i pokrycia 
posadzek. 
Zalecane dokumenty: 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja –2004 rok. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie 
podłóg i ścian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja –2005 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych tom I część 4 
wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 
Prace związane wyszczególnione w innych SST: 
SST 00 01 część roboty elektryczne 
         
 
 
 
 
STB  01.05  ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   robót 
malarskich zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie realizacji  remontu pomieszczeń 
biurowych V kondygnacji budynku przy ul. Słowackiego 8 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 pomieszczeń biurowych farbami emulsyjnymi lateksowymi o 
parametrach nie gorszych niŜ np. Dulux  w kolorach zgodnych z dokumentacją projektową ,  i 
wzorcem kolorownikowym 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 - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  prac   zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura moŜe 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 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót malarskich naleŜy 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 ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
 
 
2.2 Farby 
a) farba emulsyjna lateksowa w kolorach powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie 

BN-64/6117-02 
b) farba emulsyjna lateksowa  w kolorze białym  powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 

normie BN-64/6117-02 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót malarskich  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
 
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, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów naleŜy 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 ST 00.00 „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. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich naleŜy : 

a) wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia 
b) zagruntować powierzchnie przeznaczona do malowania 
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Przy robotach malarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.  
 
5.2 Przygotowanie podłoŜa 
W zakres przygotowania podłoŜa wchodzi  : 

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

Pierwsze malowanie moŜna wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w szczególności : 
a) całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 
b) wykonaniu podłoŜa pod wykończenie podłóg 
c) usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 

 
Drugie malowanie moŜna wykonać po : 

a) białym montaŜu 
b) ułoŜeniu posadzek 

 
5.3 Malowanie ścian  i sufitów  
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura ( 30º C) i przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane 
z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie występy 
od lica powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
PodłoŜa powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, 
rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna 
być nie większa niŜ 4% masy, a farbami olejno – Ŝywicznymi i syntetycznymi nie większa niŜ 3% 
masy. 
 
5.4 Technika malowania 
Farbę moŜna nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoŜe 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 niŜsza niŜ 5º C i nie 
wyŜsza niŜ 30 º C. Zbyt niska temperatura podłoŜa moŜe spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po malowaniu naleŜy wietrzyć 2-3 dni. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „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 . 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
Warunki badań materiałów malarskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do Dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania powłok malarskich z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 7 dniach 
od wykonania malowania. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą, zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
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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 ST 00.00 „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 naleŜy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych  . 
 
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 ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega : 

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

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

d) sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
e) sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie 
g) sprawdzenie odporności na uderzenie 
h) sprawdzenie grubości powłok 
i) sprawdzenie elastyczności powłok 
j) sprawdzenia trwałości powłok 
k) sprawdzenie przyczepności powłok 
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
m) sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok 

 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.4 Odbiór  częściowy techniczny robót 
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Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót malarskich dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e)   ustalenia technologiczne 
f)    protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g)   inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
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 
PN-67/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-67/C-81452 Wyroby lakierowe. PrzybliŜone metody obliczenia wydajności i zuŜycia 
Informacje techniczne wybranego producenta materiałów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989        
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STB  01.06  STOLARKA WEWNĘTRZNA  DRZWIOWA  I OKIENNA  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania renowacji i 
częściowej wymiany drzwi wewnętrznych  zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie realizacji  
remontu pomieszczeń biurowych V kondygnacji budynku przy ul. Słowackiego 8 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) demontaŜu stolarki drzwiowej z pełnego drewna 
b) oczyszczenie skrzydeł i ościeŜnic z starych powłok malarskich 
c) naprawa uszkodzonych skrzydeł i ościeŜnic w elementach drewnianych 
d) naprawa lub wymiana okuć ( zawiasów, klamek, zamków ) 
e) malowanie skrzydeł i ościeŜnic środkami do konserwacji drewna  
f) malowanie skrzydeł i ościeŜnic w kolorze istniejącym podobnymi środkami do malowania 

stolarki drzwiowej wewnętrznej naraŜonej na wilgoć 
g) ponowny montaŜ stolarki drzwiowej 
h) zakup dostawa i montaŜ nowych skrzydeł drzwiowych i ościeŜnic 
i) zakup dostawa i montaŜ nowych skrzydeł drzwiowych i ościeŜnic p.poŜ EI 30 
j) wymiana okna PCV na toŜsame z istniejącym 
k) regulacja stolarki okiennej 
 

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 - naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura moŜe 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 naleŜy 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 ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
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3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania stolarki powinien wykazać się moŜliwością korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „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 naleŜy ustawić w pozycji stojącej . 
 
4.3 Transport stolarki   
Transport stolarki naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
 
PrzewoŜona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „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  montaŜu stolarki naleŜy : 

a) sprawdzić wymiary otworów 
b) sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową wyposaŜenia stolarki w zamki, okucia i 

galanterię 
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 

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

a) przed osadzeniem stolarki  i przegród naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica 

b) w przypadku występowania wad w  wykonaniu  ościeŜa, ościeŜe naleŜy  oczyścić i naprawić 
c) w sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach 
d) ustawioną stolarkę naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych 
e) po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu 
f) zamocowane drzwi zewnętrzne naleŜy uszczelnić pod względem termicznym 
g) złącza naleŜy  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. 
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5.4 Dylatacje 
NaleŜy wykluczyć kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro 
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót 
wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych naleŜy na czas robót 
zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
Między powierzchnia profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy pozostawić 
szczelinę minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprócz cynku. W takich wypadkach 
naleŜy stosować warstwę izolacji, np. z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub 
w pełni ocynkowana grubości minimum 35 mm. Cięcia elementów stalowych zabezpieczyć 
przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w 
przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związku fluoru. 
 
5.5 Szklenie 
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne według zestawienia przegród.  
Producent szkła powinien udzielić minimum 10 letniej gwarancji na szczelność  zestawów szklanych i 
odporność na pękanie pod wpływem napręŜeń w szkle. 
Szyby nie mogą stykać się z ramą aluminiową, muszą spoczywać na podkładkach pod szkło, stosować 
podkładki regulacyjne i podpierające. 
 
5.4 WyposaŜenie  
W przypadku cięŜaru szyb większego niŜ 90kg stosować zawiasy wzmocnione. 
W drzwiach o cięŜarze do 100 kg stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. 
Zawiasy z regulacją pionową i poziomą. 
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych lub elementów systemowych 
wskazanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie uszczelki np. z kauczuku EPDM. Wkręty 
montaŜowe w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „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) nie dopuszcza się stosowania stolarki , której właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

e) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
f) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć- konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów, skrzydło drzwiowe i 
okienne powinno otwierać się i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z 
przeznaczeniem 

g) sprawdzenie niezawodności drzwi i okien – zachowanie sprawności po wykonaniu  określonej 
przez producenta ilości cykli 

h) sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151 
i) oceniana jest wodoszczelność przegrody 
j) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła  i zamków zgodnie z dokumentacją techniczną 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „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 naleŜy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej stolarki  w świetle ościeŜnic 
 
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 ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi : 

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1m  
wysokości stolarki, jednak nie więcej niŜ 3mm na całej długości elementu ościeŜnicy 

b) róŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ : 
- 1mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2mm przy długości przekątnej do 2m 
- 3mm przy długości przekątnej powyŜej 2m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
 
8.3 Odbiór systemu zamków 
Działanie i funkcjonowanie zamków i zabezpieczeń podlega osobnemu odbiorowi, zgodnie z 
wewnętrznymi instrukcjami Zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności sporządzony jest 
protokół według wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
 
8.4 Odbiór klap dymowych 
Działanie i funkcjonowanie klap dymowych podlega osobnemu odbiorowi, zgodnie z wytycznymi 
technicznymi i technologicznymi wybranego producenta wyrobu. Z czynności odbiorowych 
sporządzany jest protokół , potwierdzający prawidłową pracę klap dymowych. 
 
8.6 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b)   odbiorowi końcowemu robót 
 

8.7  Odbiór  częściowy techniczny robót 
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Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.8  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) protokoły odbiorów systemów zamków i klap dymowych 
h) protokoły odbiorów bram rolowanych 
i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki.           
 
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 12150-1:2002  Szkło w budownictwie. Definicje i opis 
PN-79/B-13054 Szkło w budownictwie. Szkło płaskie, walcowane 
PN-EN 1063:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne szklenia 
PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkło w budownictwie 
PN-88/B-12203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia 
PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja na  
   Ręczny atak 
PN-EN 357:2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe 
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła. 
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Ogólne wymagania i badania 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producent. 
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STB  01.07  OKŁADZINY ŚCIAN  I SUFITÓW  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  remontu 
pomieszczeń biurowych V kondygnacji budynku przy ul. Słowackiego 8 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 płytek glazurowanych, zgodnie z dokumentacją projektową  
b) sufitów  podwieszanych jednowarstwowych  z płyt GK, na stelaŜu metalowym  
c) sufitów  podwieszanych jednowarstwowych  systemowych, na stelaŜu metalowym  

 
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- naleŜy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami 
projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura moŜe 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 ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2  Zakres  asortymentowy 

a) elementy nośne  ścianek systemowych, wypełnienie  
b) galanteria ścianek systemowych  
c) konstrukcje ze stali nierdzewnej 
d) zaprawa klejowa 
e) zaprawa fugowa 
f) płytki ceramiczne 
g) płyty GK i  GKFI z rusztem systemowym 
h) elementy systemowe sufitów podwieszanych 

Materiały oraz  akcesoria powinny być najwyŜszej kategorii jakości producenta. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „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 moŜliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „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 naleŜy 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 ST 00.00 „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  montaŜu elementów  ściennych naleŜy sprawdzić i wykonać  : 

a) prawidłowość wykonania podłoŜa : stabilność, nośność, równość, czystość, nie nasiąkliwość 
b) płytki naleŜy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
c) na ścianie powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki ( moŜe to 

być linia wyznaczona przez cokół posadzki) 
d) po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 

pomiędzy płytkami  
 
5.3 Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe powinno być przygotowane i sprawdzone 
 
5.4 Wykonanie okładzin ściennych 

a) sprawdzenie podłoŜy 
b) ułoŜenie płytek ściennych na klej w kolorze i wymiarze w uzgodnieniu z uŜytkownikiem, 

inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego 
c) osadzenie i montaŜ płyt okleinowanych zgodnie z wybranym systemem 
d) spoinowanie płytek 
e) oczyszczenie płytek 

Do układania okładzin ściennych moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
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Zaprawę klejowa naleŜy przygotować zgodnie z recepturą producenta. Otrzymana masa powinna być 
jednolita, bez grudek. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy sprawdzić jakość podłoŜa zarówno 
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane ( jednej linii lub równych odstępach) ze 
spoinami pozostałymi. 
Warstwa kleju pod płyty nie moŜe zawierać pustych miejsc. 
Uszczelnienia podłoŜy oraz układanie okładzin ściennych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego wykonawcę. 
 
5.5 MontaŜ elementów systemowych 

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

 
5.2 Wykonanie sufitów podwieszanych 
Przed przystąpieniem do trasowania u wytyczania sufitów podwieszanych naleŜy sprawdzić poziom 
sufitu konstrukcyjnego, poziomowość i pion ścian bocznych. 
Układ płyt sufitowych naleŜy sprawdzić z dokumentacją techniczną i technologia producenta wyrobu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „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 płytek ściennych i płyt okleinowanych 
b) prawidłowość zachowania kształtu , nie moŜe występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek 
c) nasiąkliwość płytek 
d) odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być większe niŜ 3 

mm na całej długości łaty) 
e) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą  z dokładnością do 1 mm 
f) grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej 
g) stabilność konstrukcji ścianek systemowych 
h) prawidłowość funkcjonowania drzwi systemowych 
i) 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 ST 00.00 „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 naleŜy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej okładziny  i ścianek 
systemowych. 
 
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 ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoŜa naleŜy 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, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma  PN-75/B-10121 Okładziny z płytek.. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacja techniczną 
b) wygląd zewnętrzny 
c) rodzaj zastosowanych materiałów 
d) przygotowanie podłoŜa 
e) naleŜyte przyleganie do podkładu 
f) prawidłowość przebiegu spoin 
g) prawidłowość ukształtowania powierzchni okładzin ściennych 
h) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania 
i) jednolitość barw płytek ( wzór) 
j) jakość montaŜu ścianek systemowych 
k) jakość osadzenia elementów wykończeniowych 
l) szczelność wypełnień z płyty GKF  
m) układ struktury sufitu podwieszanego 
n) absorbcja dźwięku, mierzona wg ISO 345 – NRC 
o) odporność sufitu na wilgoć i ogień 

 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających 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 umoŜliwiającym 
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 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i 
uprzednimi ustaleniami. 

 
8.6 Odbiór  częściowy techniczny 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
 
 
 

8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-75/B-010121 Okładziny z płytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 99:1993 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej 
PN-EN 100:1993 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie   
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PN-B-11203:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne – płyty  do okładzin pionowych 
zewnętrznych i wewnętrznych 

PN-EN12002:2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej  
na bazie  Ŝywic reaktywnych. 

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 wyŜej 
PN-D-97014:1998 Płyty pilśniowe twarde laminowane. Wymagania, metody badań. 
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2670/01 
PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia palności 

materiałów budowlanych 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór  jednostek produktu do próbek. 
PN-EN 310:1994 Płyty drewnopochodne. Oznaczenie modułu spręŜystości przy zginaniu i 

wytrzymałości na zginanie 
Informacje techniczne wybranego producenta systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Arkady 1989r. 
 
 
 
STB  01.08  WYKOŃCZENIE POSADZEK  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  remontu 
pomieszczeń biurowych V kondygnacji budynku przy ul. Słowackiego 8 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 granitogresu zgodnie z dokumentacja projektową 
b) warstwy samopoziomującej pod posadzki z szlichty anhydrytowej 
c) posadzki z wykładziny PCV zgrzewalnej 
d) okładziny stopni z płytek z granitogresu antypoślizgowego 
e) naprawa, cyklinowanie i lakierowanie parkietu 
 

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 naleŜy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem  okładzin posadzkowych  , podłóg   zgodnie z 
ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe 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 . 
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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  naleŜy przestrzegać zasad podanych w normach : 
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 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2  Zakres  asortymentowy 

a) płytki granitogresowe zgodnie z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami z uŜytkownikiem, 
inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego 

b) warstwa samopoziomująca i anhydrytowa  
c) zaprawa klejowa 
d) zaprawa fugowa 
e) profile wykończeniowe aluminiowe  i stalowe do okładzin posadzkowych 
f) wykładzina PCV zgrzewalna 
g) płytki granitogresowe na nastopnice i podstopnice zgodnie z dokumentacją techniczną i 

uzgodnieniami z uŜytkownikiem, inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego 
h)  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do  wykonania  robót  posadzkowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „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 granitogresowych  i pozostałych materiałów 
Transport materiałów naleŜy 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 
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5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „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  naleŜy sprawdzić  : 

a) prawidłowość wykonania podłoŜa : stabilność, nośność, równość, czystość, nie nasiąkliwość 
b) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
c) deska parkietowa i wykładziny powinny aklimatyzować się w pomieszczeniu w czasie 

zgodnym z wytycznymi producenta, zamknięte paczki naleŜy przenieść do pomieszczenia, w 
którym będzie układany parkiet i wykładzina 

d) płytki naleŜy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
e) na posadzce powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki – deska  ( 

moŜe to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) 
f) po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 

pomiędzy płytkami 
 
5.3 Wykonywanie okładzin  posadzkowych  
NaleŜy 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 
 
5.4 Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe powinno być przygotowane i sprawdzone.  
 
5.5 Wykonanie okładzin  posadzkowych  

a) sprawdzenie podłoŜy 
b) ułoŜenie płytek na klej 
c) wykonanie posadzki „auflor”, zgodnie z technologią producenta 
d) ułoŜenie cokołów  
e) spoinowanie płytek 
f) oczyszczenie płytek 
g) cyklinowanie parkietu 
h) układanie wykładziny PCV z klejeniem i spawaniem spoin. 
 

Do układania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu 
posadzek powinna wynosić 5-35º C. 
Zaprawę klejową naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją producenta, otrzymana masa powinna być 
jednolita, bez grudek. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni posadzek i stopni   naleŜy sprawdzić jakość 
podłoŜa zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii posadzek i stopni. 
Spoiny podziałów posadzkowych  powinny być skomponowane ( jednej linii lub równych odstępach) 
ze spoinami pozostałymi. 
Warstwa kleju pod płyty nie moŜe zawierać pustych miejsc. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni posadzek naleŜy sprawdzić spadki do 
elementów odwadniających. 
PodłoŜe pod płytki ( zaprawa uszczelniająca) powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie 
powinna być zgodna z PN/B-10107 lub DIN 18156, nie mniejsza niŜ 0,5 Mpa. 
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Płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach ( końcach ścian) miały wymiar 
większy niŜ połowa płytki. 
Uszczelnienia podłoŜy oraz układanie okładzin 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.  
Przy wykonywaniu układania wykładziny z PCV powinna być ona pocięta na arkusze zgodnie z 
wymiarami pomieszczenia na 24 ha przed układaniem. Temperatura pomieszczenie nie mniej niŜ 18º 
C. Do przyklejania wykładziny słuŜą kleje zgodnie z opisem producenta wykładziny lub instrukcją 
technologiczną. Wykładzina musi być przyklejona całą powierzchnią równo i w poziomie z 
dopuszczalnymi odchyłkami 5mm na dwumetrowej łacie. Wykładzina przy ścianach winna być 
wywinięta na nie na wys około 10 cm. Poszczególne arkusze PCV naleŜy spawać przeznaczonymi do 
tgo celu sznurami w kolorze nie odbiegającym od koloru wykładziny. Spawy nie mogą wykazywać 
ubytków, miejscowych zmian barwy, uszkodzeń wykładziny, zmian wysokości w stosunku do 
wykładziny. 
Podłogę z deszczułek naleŜy cyklinować oraz wymienić ewentualne zniszczone klapki lub umocować 
luźne. Po wykonaniu cyklinowania przy całkowitym usunięciu starej warstwy lakieru naleŜy 3 krotnie 
lakierować parkiet. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny  z zasadami podanymi w 
normie PN-63/B-10145 Posadzka  z płytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-
EN 176 Płytki gres  
W szczególności powinny być oceniane : 

a) właściwości techniczne zastosowanych płytek 
b) właściwości techniczne  elementów  i wykładzin podłogowych 
c) właściwości techniczne posadzki : wytrzymałość na ściskanie, ścieralność i twardość zgodnie 

z technologią zastosowanego systemu. 
d) nasiąkliwość płytek 
e) prawidłowość zachowania kształtu elementów ( zwichrowanie, łukowatość, rombowość) 
 

Warunki badań materiałów na okładziny posadzkowe  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 ST 00.00 „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 naleŜy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót naleŜy 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. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoŜa naleŜy 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, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 

a)  zgodność z dokumentacja techniczną 
b)  rodzaj zastosowanych materiałów 
a) przygotowanie podłoŜa 
b) naleŜyte przyleganie do podkładu 
c) prawidłowość przebiegu spoin 
d) prawidłowość ukształtowania powierzchni 
e) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania 
f) jednolitość barw płytek  ( wzór) 
g) odchylenie krawędzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uŜyciu łaty o długości 2 m ( 

nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m) 
h) odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być większe niŜ 2 

mm na całej długości łaty 
i) powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków 
j) dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie moŜe 

przekroczyć 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m 
k) w podkładzie naleŜy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, 

konstrukcyjne i przeciwskurczowe 
l) ocena wyglądu zewnętrznego elementów 
m) ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych  

 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających 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 umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i 
uprzednimi ustaleniami. 
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8.6 Odbiór  częściowy techniczny robót  
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
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/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardzości wg skali Mohsa 
PN-EN12002:2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej  

na bazie  Ŝywic reaktywnych. 
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 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. 
   Wymagania 
PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia 
PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenia odporności na zbrudzenie. 
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PN-EN 434:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie stabilności wymiarów i 
zwijania się po działaniu ciepła. 

PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne  pokrycia podłogowe. Wyznaczanie rezystancji 
elektrycznej. 

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 
PN-69/B-10285             Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
                                      bezwonnych. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Arkady 1989r. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów 

 
 
 
 
 
STB  01.09  ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTA śOWE INSTALACJI 
SANITARNYCH   
 
 
1. WSTĘP 
 
1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  remontu 
pomieszczeń biurowych V kondygnacji budynku przy ul. Słowackiego 8 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  : 

• DemontaŜ instalacji c.o. tj grzejniki, armatura, rurociągi, izolacja termiczna 
• DemontaŜ instalacji c.w.u. tj armatura, rurociągi, izolacja termiczna 
• DemontaŜ urządzeń sanitarnych 

 
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 naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe 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 
 
1.6 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 demontaŜowych naleŜy przestrzegać ogólnych przepisów 
bhp, p-poŜ , wiedzy i sztuki budowlanej. 
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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  moŜliwy do jednoznacznego określenia w 
trakcie realizacji prac. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.3 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umoŜliwiającego bezpieczne i sprawne 
wykonywanie robót rozbiórkowych i demontaŜowych. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05  „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport  materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych 
Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami 
przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane materiały demontaŜowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utratą.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.06 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Zakres prac powinien być kaŜdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakość  odbierana 
przy udziale autorów dokumentacji projektowej. 
   
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
 
Prowadzenie robót rozbiórkowych naleŜy powierzyć  firmie posiadającej doświadczenie w 
wykonywaniu tego typu robót i mającej  odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia tego typu 
robót. 
Roboty naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz duŜe doświadczenie przy tego typu robotach 
• Materiały stalowe i Ŝeliwne pochodzące z rozbiórki selekcjonować i składować na placu 

budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
• Pozostałe materiały z rozbiórki wywozić na bieŜąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia 

na składowisku przyobiektowym.  
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• Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić kaŜdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed 
przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów.  Materiały uzyskane z 
rozbiórki naleŜy utylizować (wywóz na  wysypisko, przekazanie do firm likwidujących 
materiały szkodliwe dla  środowiska) 

• Przy wykonywaniu robot naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie BHP i 
p.poŜ. Do wykonywania  robót moŜna stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie 
technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze względu 
na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać 
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP 

 
5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 
• Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń 

chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa  przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych 

• Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji 
przez zrzut bezpośredni – naleŜy stosować specjalne zsypy  

• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren naleŜy oczyścić, zniwelować, oraz 
wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg  wewnętrznych itp.  

• Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie moŜe odbywać się jedynie po 
dodatkowych podkładach drewnianych 

• Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieŜąco sprawdzać kierownik budowy 
• Z  uwagi na moŜliwość przeciąŜenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być usunięty 

bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie 
• Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niŜszych 

kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyŜszych 
• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy ogrodzić i oznakować.  
• Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 
• Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP zawartych w 
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• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony osobistej, a 

przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 
• Przerwy w pracy naleŜy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    pracowników 

prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod nieobecność na placu 
budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)  

• Ustawić tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP 
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE” 
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROśNOŚĆ” 
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI” 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.07 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontaŜowych 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 ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
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Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych naleŜy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.3 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 ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
  
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu w szczególności podlega : 
d) zgodność z dokumentacją techniczną 
e) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
f) prawidłowość wykonania 
 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a)   odbiorowi częściowemu technicznemu 
b)   odbiorowi końcowemu 
 
8.4 Odbiór  częściowy techniczny 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 
częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

g) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
h) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
i) Dzienniki  robót  i Księgi obmiarów 
j) ustalenia technologiczne 
k) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
l) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
Ogólne przepisy bhp i p-poŜ. 


