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Argasiński Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE „ARGAS" 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

ROBOTY BUDOWLANE 

CPV  4500000-7 

 

Nazwa i Kod CPV:   45400000-1  Roboty rozbiórkowe 

                                                        45426400-0 Konstrukcje stalowe 

 45320000-0  Roboty izolacyjne 

 45432113-9 Roboty posadzkowe 

                                                         45442100-8 Roboty malarskie 

                                                        45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

                                                        45332000-5 Roboty instalacyjne sanitarne 

 

NAZWA ZADANIA: Przebudowa i zmiana użytkowania pomieszczeń magazynowych na garderoby   

                                                aktorskie w  budynku  Teatru „Maska” w Rzeszowie 
 

ADRES INWESTYCJI:                     35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13, dz. nr ewid. gruntu 746,747,748 

INWESTOR:  Teatru „Maska” w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT     

CZ. OGÓLNA 
ST 00.00.00.                                            

                
                                                                                                           GOR S.C.  

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przebudowa i zmiana użytkowania pomieszczeń magazynowych na garderoby aktorskie 

 

1.2. Przedmiot przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót związanych z przebudową i zmianą użytkowania 

pomieszczeń magazynowych na garderoby aktorskie w  budynku  Teatru „Maska” w 

Rzeszowie. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

Zakres robót do wykonania w ramach niniejszego zadania składa się z: 

 a.  robót demontażowych obejmujących: 

 rozbiórkę istniejącej drewnianej antresoli, schodów stalowych, instalacji i posadzki 

b. robót wykończeniowych obejmujących: 

      

 wymianę, zamurowanie oraz budowę  nowych okien w ścianie zewnętrznej 

 budowę nowej antresoli wraz ze schodami o konstrukcji stalowej 

 budowę ścianek działowych 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, składa się z części ogólnej zwanej 

Ogólną Specyfikacją  Techniczną (ST) i części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi (SST). 

Zakres robót przewidzianych do wykonania, został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych, które należy stosować łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną.   

Roboty przewidziane do wykonania ujęto w następujących Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych: 

 

SST 01.00.00.  Roboty przygotowawcze 

ST 01.01.00. Demontaż elementów budynku 

SST 02.00.00.  Prace budowlane wewnątrz budynku 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

W ramach zadania nie przewiduje się wykonywania robót tymczasowych ani też prac 

towarzyszących. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową, jakość 

wykonania robót oraz ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Teren budowy 

Zamawiający, w terminie i  w sposób określony w dokumentach umowy: 

 przekaże Wykonawcy teren budowy  

 przekaże  1 egzemplarz  przedmiaru robót,  specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót. 

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru, tablice 

podające informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  



 

 

 

 

z dnia 26.06.2002 r. ( Dz.U. Nr 108 poz.953). 

 

 

 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie trwania realizacji 

robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.3. Dokumentacja.   

Zgodnie z umową,  przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia atestów i aprobat technicznych na zastosowane materiały. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją i SST 

Przedmiar robót, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,     

a  o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materiały mają być  zgodne z przedmiarem robót 

 i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

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

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

określonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z wymogami 

zamawiającego zwartymi w SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy . 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie nie zagrażającym użytkownikom, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 



 

 

 

 

 możliwością powstania pożaru 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  

terenie obiektu szkolnego oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu  

i   pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie  

odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie, materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.  Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich szkód wyrządzonych przez pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe. 

 

1.5.9. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 

          budowlanych 

 przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który: 

 posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 

 uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 

 przy robotach na wysokości ( powyżej 2m ) stanowiska pracy oraz przejścia należy  

      zabezpieczyć barierką składającą się z : 

o deski krawężnikowej wys. 15cm 

o poręczy ochronnej wys.1,1m 

o pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do 

przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą ich położenia. 

o za utrzymywanie w odpowiednim stanie urządzeń technicznych oraz 

przestrzeganie i stosowanie przepisów BHP podczas prowadzenia robót całkowitą 

odpowiedzialność ponosi wykonawca 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

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

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Obmiary robót  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 



 

 

 

 

inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 

na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

inspektora nadzoru. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi, będą 

mierzone poziomo ( w rzucie ) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 

techniczne  właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 

w m
3 

, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 

wagowo , będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  

i dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia te winny być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

trwania robót. 

Obmiar gotowych robót, będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych  

w celu dokonywania miesięcznych płatności  na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

Obmiary będą także dokonywane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu, przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonaniu, lecz przed ich zakryciem . 

 

1.5.12 . Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej , które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót . Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod  i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru  

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

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub świadectwa badań laboratoryjnych 

do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób dla każdej 

dostawy, żeby udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

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

 

 

 



 

 

 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

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

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość, 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniamy bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,; w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Przedmiarze, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

Umową. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przedmiar lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska niego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować  się  będzie  do  ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

 



 

 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zasto- sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Przedmiarze i w ST, a także  

w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienia jakości w trakcie wykonywania robót                    

i wykorzystanie w pełni swych możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych 

gwarantujących wykonanie robót zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do zapewnienia jakości robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

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

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli, zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

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

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 



 

 

 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

   technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych  przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą  lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

   jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji 

   Technicznej. 

W  przypadku  materiałów,  dla których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez ST, każda 

partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

 
7.1. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 

bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 

w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

 

7.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 7.1, dokumenty budowy zawierają też: 

 protokoły przekazania placu budowy 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne 

 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 

 protokoły odbioru robót 

 opinie ekspertów i konsultantów 

 korespondencja dotycząca budowy 

 

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

 odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 



 

 

 

 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Gotowość danej części robót, zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny ( końcowy ) polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez 

wykonawcę pisemnie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności 

inspektora nadzoru i wykonawcy. 

Komisja dokonująca odbioru, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacja projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmii. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. 

opisano przy odbiorze ostatecznym. 

 

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego ( końcowe) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

 dzienniki budowy i książki obmiarów jeśli były wymagane 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości jeśli były wymagane 

 deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego ( końcowego). 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających, wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.3. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez zamawiającego w 

dokumentach umownych . 

Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez 

wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 



 

 

 

 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

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

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  

 ewentualnych  ubytków i transportu na teren budowy  

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

8.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa ruchu 

 opłaty/ dzierżawy terenu 

 przygotowanie terenu 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni ramp, chodników barier, oznakowań 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczenie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych barier i świateł 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, 

poz.163   

    z późniejszymi zmianami). 

5. Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi 

    wytwórców materiałów, urządzeń i wyposażenia. 

 NORMY BRANŻOWE 

PN-92/Z-04226.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości poszczególnych 

substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń. 

Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielających się z materiałów i wyrobów 

stosowanych w budownictwie, zawierających bitumy i ich pochodne chlorowane metodą 

chromatografii gazowej z użyciem kolumn kapilarnych 

PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie. Zawartość i układ norm 

PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich 

opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 



 

 

 

 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania 

konserwacji i napraw 

PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w budownictwie. 

Postanowienia ogólne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2 

PN-92/Z-04226.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości poszczególnych 

substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń. 

Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielających się z materiałów i wyrobów 

stosowanych w budownictwie, zawierających bitumy i ich pochodne chlorowane metodą 

chromatografii gazowej z użyciem kolumn kapilarnych 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie 

następujących tomów: Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki 

Budowlanej, 00-950Warszawa, ul. Filtrowa 

 

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowych wewnętrznych dla projektu:  
Przebudowa i zmiana użytkowania pomieszczeń magazynowych na garderoby   
aktorskie w  budynku  Teatru „Maska” w Rzeszowie 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1.    Budowa nowej antresoli wraz ze schodami o konstrukcji stalowej    
1.3.1.1. Konstrukcja antresoli 
1.3.1.2. Konstrukcja schodów stalowych 
 
1.3.2.    Budowa ścianek działowych 
1.3.2.1. Ścianki działowe gk 
 
1.3.3.    Roboty posadzkowe     
1.3.3.1. Posadzki z wykładzin PCV stosowane w obiektach użyteczności publicznej – homogeniczne gr. 
2mm, zabezpieczenie powierzchni IQ Pur, kl. ścieralności Pd, Kolor wg. doboru użytkownika 
1.3.3.2. Okładziny z paneli podłogowych laminowanych z listwami przyściennymi, stosowane w obiektach 
użyteczności publicznej – klasa użyteczności 31, klasa ścieralności AC5, Kolor wg. doboru użytkownika 
 
1.3.4.    Tynki, okładziny, przegrody  
1.3.4.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.III,  
1.3.4.2. Gładzie gipsowe  
1.3.4.3. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi (sanitariaty) 
1.3.4.4. Sufity podwieszone  
1.3.4.5. Parapety wewnętrzne 
1.3.4.6. Okna EI 60 

 
1.3.3.    Malowanie  
1.3.3.1. Malowanie tynków wewnętrznych  



 

 

 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 
 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
 
 
2.1.    Budowa nowej antresoli wraz ze schodami o konstrukcji stalowej    
2.1.1. Konstrukcja antresoli 
Konstrukcja antresoli – belki stalowe z dwuteownika IPE 240 i 200 mocowane do ceowników 
UPE 270 w ścianie 
 
2.1.2. Konstrukcja schodów stalowych 
Belki policzkowe z ceownika CE 80, stopnie – ramy z kątowników L 45x30x4 i  L 20x20x3 
łączone za pomocą  śrub klasy 4,8 
 
2.2.    Budowa ścianek działowych 
2.2.1. Ścianki działowe 
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem z wełny mineralnej grub. 10 cm 
 
2.3.  Roboty posadzkowe 
 
2.3.1.  Posadzki antresoli 
Podłoga antresoli z blachy trapezowej  T 55/235 grub. 1 mm oraz płyt OSB 22mm ułożonych 
na belkach stalowych 
 
2.3.2.  Posadzki z paneli 

 Panele o klasie ścieralności AC 4 lub wyższej 
 
 
2.3.3.  Okładziny z płytek ceramicznych jedno i wielobarwne  

 Płytki ceramiczne podłogowe, gres, gr.9 mm, wymagane parametry: 
 Nasiąkliwość wg ISO 10545-3;   E ≤ 0,5%; 
 Antypoślizgowość wg normy DIN 51097  R11 klasa B (bosa stopa mokra); 
 Antypoślizgowość wg normy DIN 51130 (na stopę obutą). 

 Elastyczne powłoki uszczelniające, poliuretanowe, dwuskładnikowe z 
przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych, np. SOPRO PU-FD, Schomburg, 
Deitermann lub równoważne. 

 Wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych , do pomieszczeń mokrych, np. 
SOPRO, DEITERMANN lub równoważne 

 Fuga do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych , w systemie 
producenta kleju. 

 Materiały pomocnicze uszczelniające w systemie producenta zapraw klejowych, 
fugowych i powłok uszczelniających: taśmy, narożniki, kołnierze, itp. 



 

 

 

 

 
2.4.  Tynki, okładziny   
 
2.4.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.III, 

  mieszanki gotowe zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej 

 Siatka tynkarska 

 Materiały pomocnicze 
 
2.4.2. Gładzie gipsowe  

 Mieszanki tynkarskie gipsowe 

 duża plastyczność 

 wydłużony czas wiązania -  czas obróbki : do 5 godzin,  

 wytrzymałość na ściskanie: nie mniej niż 3,0 MPa 

 wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 1,5 MPa 

 przyczepność do podłoża: nie mniej niż 0,5 MPa 

  Gips budowlany szpachlowy 

 Listwy narożnikowe aluminiowe kątowe 

 Siatka tynkarska  
 
2.4.3. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 

 Płytki ceramiczne ścienne monokolor, mat , półmat, układane metodą 

kombinowaną ,o parametrach: grupa BI-b E≤3% Norma EN 14411, płytki różnej 

wielkości: 20x20 cm, 20x15 cm 

 Elastyczne powłoki uszczelniające, poliuretanowe, dwuskładnikowe z 
przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych, np. SOPRO PU-FD, 

 Wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych , do obiektów mokrych 

 Zaprawa do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych 

 Materiały pomocnicze uszczelniające w systemie producenta zapraw klejowych, 
fugowych i powłok uszczelniających: taśmy, narożniki, kołnierze, itp. 

 
2.4.4. Sufity podwieszone, okładziny   

 Płyty do sufitów podwieszanych GK 15 mm ognioodporne. 

 Elementy metalowe rusztów do sufitów podwieszonych według rozwiązań 
systemowych 

 Łączniki do metalowych rusztów do sufitów podwieszonych wg rozwiązań 
systemowych 

 Materiały pomocnicze 
 
2.4.5.  Parapety wewnętrzne 

 Parapety wewnętrzne prefabrykowane, odporne na ścieranie, zabrudzenia, działanie 
światła 

 Materiały pomocnicze 
 
2.4.6.  Okna 

 Okno  o odporności ogniowej EI 60 w ramie aluminiowej. 

 Materiały pomocnicze. 
 

2.5. Malowanie 

 Grunty do farb emulsyjnych lateksowych 

 Farby lateksowe do wymalowań wewnętrznych, mat, odporne na wielokrotne 
zmywanie, np. DULUX  Kolory świata, OBJECTLATEX firmy Caparol lub 
równoważne 

 Farby lateksowe do wymalowań wewnętrznych, o własnościach grzybobójczych i 
bakteriobójczych, mat, do zastosowania w pomieszczeniach mokrych, odporna na 
tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć. klasa  odporności na szorowanie na mokro: 1 (wg 



 

 

 

 

DIN EN 13300), np. FUNGITEX-W firmy Caparol lub równoważne 

 Materiały pomocnicze 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) podnośnik przyścienny 
c) rusztowania systemowe 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT. 
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
 
5.1.    Budowa nowej antresoli wraz ze schodami o konstrukcji stalowej    
5.1.1. Konstrukcja antresoli 
5.1.2. Konstrukcja schodów stalowych 
 
5.2.    Budowa ścianek działowych 
5.2.1. Ścianki działowe z płyt GK 
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem z wełny mineralnej grub. 10 cm 
 

5.3. Roboty posadzkowe 

5.3.1. Posadzki z paneli  



 

 

 

 

Do układania posadzki niezbędne jest czyste, niepylące, trwale suche podłoże. W innym 
wypadku konieczne prawidłowe przygotowanie podłoża, w zakresie wilgotności wg wymagań 
producenta. 
Przy odbiorze posadzek sprawdzeniu podlegają:  

 Wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru 

 Związanie wykładziny z podłożem 

 Prawidłowość powierzchni, 

 Prawidłowość wykonania styków arkuszy, 

 Wykończenie posadzki. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, prześwit miedzy łatą przyłożoną w 
dowolnym miejscu posadzki a posadzką nie powinien wynosić więcej niż 2mm. Wykonana 
posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej długości 
i szerokości posadzki nie nie przekraczające ±2 mm. Arkusze posadzki powinny być ułożone 
szczelnie, spoiny powinny tworzyć linie prostą . Dopuszczalne odchylenie nie może wynosić 
więcej niż 1 mm na metrze i 5 mm na całej długości pomieszczenia. Niedopuszczalne jest 
występowanie pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy. 
 
 
5.3.2. Okładziny podłogowe z wykładziny PCV 
 
Posadzki z wykładzin PCV stosowane w obiektach użyteczności publicznej – homogeniczne gr. 2mm, 
zabezpieczenie powierzchni IQ Pur, kl. ścieralności Pd, Kolor wg. doboru użytkownika 
 
Posadzki wykonane zostaną ze zgrzewanych wykładzin rulonowych PCV (na przygotowanym 
wcześniej, równym, suchym i czystym  podkładzie z płyty OSB). Wykonać warstwę 
wyrównawczą wygładzającą dla uzyskania idealnego podłoża + grunt dyspersyjny, 
którego rodzaj dobrać zgodnie z chłonnością podłoża (płyta OSB), przeznaczeniem posadzki 
oraz rodzajem wykładziny. Do układania stosować winylowy klej systemowy. 
 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:  

 wygląd zewnętrzny,  

 związanie posadzki z podkładem,  

 prawidłowość powierzchni,  

 prawidłowość zgrzania spoin,  

 wykończenie posadzki. 
 

5.4. Tynki, okładziny  

5.4.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków i gładzi gipsowych powinny być ukończone 
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane 
instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże  powinno być wykonane 
na puste spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej 
i wietrznej  pogody podłoże powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków zwilżone 
wodą. 
Odbiór tynków powinien odbyć nie wcześniej niż 7 dni od położenia i nie później niż 1 rok. 
 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  

 wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  krawędzie przecięcia się płaszczyzn 
tynków, narożniki, styki z ościeżnicami. 

 Powierzchnie tynków  powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny 
być liniami prostymi,  

 Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz 
nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia.  

 Wygląd powierzchni tynków: dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, 



 

 

 

 

o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i 
spęcznień tynków w ilości 5 szt na 10 m2 powierzchni tynków. 

 
 
5.4.2. Gładzie gipsowe 
 
Na ścianach i stropach, na  tynkach cementowo-wapiennych kat.III  wykonać gładzie gipsowe. 
Należy sprawdzić stan podłoża i przygotować je do wykonywania gładzi. 
Przygotowane podłoże powinno być równe, bez wybrzuszeń, oczyszczone z kurzu, z plam z 
rdzy i substancji tłustych,  oraz zmyte wodą.  
Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, ubytki wypełnić zaprawą gipsową o składzie: gips 
budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok.7-8cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki , powinny być 
zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu za pomocą powłoki malarskiej z farby 
ochronnej (farba podkładowa miniowa). Na połączeniach dwóch rodzajów materiału należy 
przykleić pasy siatki tynkarskiej z tworzywa sztucznego. Naroża wzmocnić przez wklejenie 
listew narożnikowych aluminiowych. 
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku 
dołowi. 
 
Gładzie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i  nie wyższej niż +25oC 
Świeżo wykonane gładzie należy chronić w ciągu pierwszych dni przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem. 
W czasie wysychania gładzi należy w pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację 
(unikać przeciągów). 
 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:   

 wygląd i gładkość płaszczyzny,  

 pionowość wykonania,   

 krawędzie przecięcia się płaszczyzn,  

 staranność wykonania narożników, styków z ościeżnicami. 
 
Powierzchnia gładzi powinna być równa, gładka, mocna, bez wyprysków i spęcznień, nie 
pyląca, nie wykruszająca się, bez rys, plam, zacieków, przecięcia płaszczyzn powinny być 
liniami prostymi. 

 
5.4.3.  Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi 
 
Wykończenie ścian poza płaszczyzną przeszkloną: płytka ceramiczna ścienna  

o parametrach: grupa BI-b E≤3% Norma EN 14411, płytki: monokolor, mat  

półmat (wg projektu),  wymiary płytek:  20x20, 20x15,   
Płytki układać metoda kombinowaną wg projektu wnętrz.  Płytki układać na kleje 
przeznaczone do stosowania w obiektach mokrych.  
 
Płytki powinny być mocowane do podłoża klejem wg zaleceń producenta.. Podłoże powinno 
być suche, równe, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczeń. Płaszczyzna okładziny 
powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 
sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy 
wypełnić spoiny masą do spoinowania. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  

 wygląd płaszczyzny,  

 pionowość wykonania,   

 krawędzie przecięcia się płaszczyzn ,  

 narożniki, styki z ościeżnicami. 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie 



 

 

 

 

powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane 
w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1m. 
Płytki układać na wysokość 2,0 m. 
We wszystkich pomieszczeniach, gdzie płytki nie są układane na pełną wysokość 
ściany płytka powinna być zlicowana z tynkiem. 
 
5.4.4.  Sufity podwieszone 
 
W pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych  wykonać sufity podwieszone z płyt GK. 
 W pomieszczeniach mokrych zastosować płyty wodoodporne. 
Należy wykonać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
 
Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają:  

 wygląd płaszczyzny,  

 dokładność wykonania,  

 krawędzie przecięcia się płaszczyzn,  

 narożniki. 
Powierzchnie sufitów powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn  powinny być liniami 
prostymi. Odchylenie od poziomu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 
m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia.  
 
5.4.5. Parapety wewnętrzne 
Parapety wewnętrzne osadzić wg wskazań producenta. Wykonać niezbędne obróbki 
tynkarskie. 
 
 
5.4.6. Okna  
W ścianie zewnętrznej zamontować okna o odporności ogniowej EI 60 w ramie aluminiowej, 
malowanej proszkowo. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO. 
Przed   przystąpieniem   do   montażu   stolarki   należy   sprawdzić   wymiary   ościeży.   Do 
wbudowania   okien   skrzydła   należy    zdjąć,   na   czas  wykonywania  uszczelnień  pianką 
poliuretanową oraz okna powinny być osłonięte folią. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana  
w ościeżu za pomocą klinów montażowych. 
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy 
przy stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy podeprzeć na klinach lub klockach podporowych. 
Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosuje się łączniki zgodnie z katalogiem szczegółów 
montażowych producenta płyt. Rodzaj łączników ich wymiary i rozstaw powinny być tak 
dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia jakie występują 
przy eksploatacji okien.  Luz na wbudowanie – szczelinę  między  ramą  ościeżnicy   
a  ościeżem  należy  wypełnić  materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej 
izolacyjności termicznej i akustycznej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody z opadów 
atmosferycznych. 
. 

 
5.5.  Malowanie. 
Do wymalowań wewnętrznych zastosować emulsje lateksowe zmywalne. 
W pomieszczeniach mokrych należy zastosować farby lateksowe bakterio i grzybobójcze. 
 
5.3.1.Malowanie tynków  wewnętrznych   
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 
22ºC. Podczas malowania pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed przeciągami 
oraz intensywnym działaniem urządzeń grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane 



 

 

 

 

na podłożach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynków nowych powinna być 
przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek 
zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać 
naprawione przy użyciu tej samej zaprawy z której tynk został wykonany. Powierzchnia tynku 
powinna być odkurzona, a wszelkie plamy z tłuszczów, lepików itp. usunięte. 
Przed malowaniem starych tynków należy przygotować podłoże przez zmycie, szpachlowanie, 
uzupełnienie ubytków. 
Podłoże należy zagruntować gruntem odpowiednim dla danego rodzaju farby.  
Malować dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem. 
 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:   

 Wygląd płaszczyzny. 

 Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, 
pęcherzy, prześwitów, odprysków.  

 Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla.  

 Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, 
uwydatniających się poprawek.  

 Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 



 

 

 

 

ogólne". 

 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   kg, m2 ,  kpl, m,  
 
W   kg   mierzy się : 

 konstrukcję stalową 
 
W   m2   mierzy się : 

 posadzki 

 tynki, szpachle gipsowe, okładziny, malowanie 

 okna i drzwi 
 

 
W m mierzy się: 

 Parapety 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. 
niniejszej ST. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
 

a) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
b) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
c) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
d) sprawdzenie i przygotowanie podłoży –  oczyszczenie, mycie,  szpachlowanie, 

wyrównanie powierzchni, izolacje z folii płynnej-pod płytki  
e) osadzenie listew narożnikowych  
f) zabezpieczenie i osłonięcie powierzchni  narażonych na zabrudzenie (okna, drzwi, 

urządzenia sanitarne, osprzęt elektryczny) 
g) osadzenie kratek wentylacyjnych,  
h) wykonanie robót zasadniczych wg PT i wymagań niniejszej specyfikacji 
i) wykonanie niezbędnych obróbek tynkarskich  (przy osadzaniu  parapetów, okien i 

drzwi) 
j) usunięcie zabezpieczeń 
k) montaż i demontaż rusztowań wraz z wszelkimi kosztami, 
l) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 



 

 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2) Instrukcje montażowe producenta. 
3) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4) PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
5) PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy. 
6) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
7) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

8) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polsk ie 
prawodawstwo. 

 
 
 
 
 

Sporządził: 


