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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-WYMAGANIA OGÓLNE- 

B.00.  
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami remontowymi w budynkach Ośrodka leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.3. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
Braki lub błędy w niniejszych ST nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonania robót 
zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
a) Roboty rozbiórkowe. 
e) Wymiana drzwi wewnętrznych 
f) Roboty malarskie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i     
    urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury 
 
Roboty budowlane: 
Prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego. 
 
Remont: 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. 
 
Zarządzający realizacją umowy: 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
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prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, 
w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
Roboty podstawowe: 
Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Roboty tymczasowe:  
Roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych.  
 
Pace towarzyszące: 
Pace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych 
(np. pomiary powykonawcze). 
 
Grupy, klasy, kategorie robót: 
Należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002r.) 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 
zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.  
 
Certyfikat zgodności: 
Jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 
wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
OST: 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady 
wykonania wszystkich robót podstawowych. 
 
SST:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca 
szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jej 
lokalizację. 
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót (obiekt użyteczności 
publicznej) w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające budowy, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych użytkowników obiektu budowlanego. 
b) Zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejącą stolarkę i inne elementy wewnątrz budynku 
oraz roślinności wokół obiektu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.3. 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 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót 
budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego działania. 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami na terenie wykonywania robót budowlanych, w pomieszczeniach 
biurowych i magazynowych 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 działania personelu wykonawcy. 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie i w 
obrębie prowadzonych robót przy obiekcie, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
przedstawiciela Zamawiającego 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, w jakie wyposażony jest obiekt budowlany. 
1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela Zamawiającego. 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.8.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. 
1.5.9.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. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
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. 
 
1.6 Dokumenty budowy 
1.6.1 Istotne dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeśli jest wymagane), 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.6.2  Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów, żeby 
udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
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materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 
budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów.  
Jeżeli badania próbek materiałów dadzą wynik negatywny, to kosztami tych badań zostanie 
obciążony Wykonawca. 
 
 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy przed ich 
wbudowaniem (zamontowaniem).  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania, a kosztami takich badań zostanie obciążony Wykonawca.  
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy, projektu bud., SST. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
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zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji przetargowej lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 
terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 Materiały zastosowane do wykonywania robót odpowiadać powinny parametrom 
podanym w poszczególnych specyfikacjach technicznych. 
 
 
 
 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
       Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą przez wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
5.1 Zasady kontroli jakości robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych i przedmiocie zamówienia. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
5.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
 
6. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilościowym w jednostkach 
określonych w przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych robót. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru - Koordynator. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu oraz jakości wykonanych robót. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę zgłoszeniem zakończenia robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności: Inspektora nadzoru, Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z przedmiotem umowy, przedmiarem i SST. 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót". 
7.5. Ocena wyników odbioru 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 
końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w SST i w obowiązującej 
normie, to wykonane roboty rozbiórkowe należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z obowiązującymi normami należy poprawić w 
ustalonym terminie. 
Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, 
należy ocenić pod względem celu jakim miały służyć, jeśli to możliwe wykonać ponownie, 
albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla 
Zamawiającego. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Formę i warunki płatności określa umowa. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
9.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
9.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami. 
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. 
U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ  

B.03. CPV -45421100-5 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontowymi w budynkach Ośrodka leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych. 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót objętych SST B.03.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej 
 
2.MATERIAŁY: 
2.1.Drzwi z futrynami z PCV 
 
Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów bezpośrednio na budowie. 
 
2.2. Drzwi wewnętrzne łazienkowe PCV . 
- drzwi pełne 
- kolor biały – do uzgodnienia z zamawiającym 
- zamek łazienkowy z kratką nawiewną 
- do drzwi wejściowych - samozamykacze wewnętrzne z blokadą otwarcia 
- listwy wykończeniowe narożnikowe i płaskie z pcv do obróbki ościeży drzwiowych  
  po zdemontowanych futrynach  
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2.3 Drzwi łazienkowe. 
Drzwi wewnętrzne łazienkowe w kolorze białym (do uzgodnienia z zamawiającym)  
z zamkiem łazienkowym i klamkami. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny mieć 
ulokowane w dolnej części otwory o pow. min 0,022m2. 
2.4. Materiały pomocnicze 
- pianka poliuretanowa niskorozprężna 
- folia paroprzepuszczalna 
- kołki, dyble itp. 
Ponadto cały asortyment materiałów niezbędny do prawidłowego wykonania robót. 
2.5. Warunki przyjęcia materiałów na budowę. 
Stolarka otworowa mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
   przetargowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
  (aprobata techniczna), 
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów (np. profili, okuć, materiałów pomocniczych) 
nieznanego pochodzenia. 
2.6. Warunki przechowywania stolarki i ślusarki 
Stolarka dostarczona na budowę powinna być przechowywana i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 
Wymiary należy pobrać bezpośrednio na obiekcie przed montażem drzwi. 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4 
Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki otworowej powinna być dołączona informacja 
zawierająca co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu, 
- klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg 
  PN-EN 12608:2003, 
- nr Aprobaty Technicznej ITB , 
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- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z obowiązującym 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Montaż stolarki drzwiowej. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia jego powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić, a następnie 
- mieścić ościeżnicę w otworze drzwiowym, wypoziomować i wypionować oraz    
  sprawdzić przekątne 
- ustabilizować ościeżnicę przy pomocy klinów.  
- zamocować ościeżnicę przy pomocy dybli lub kotew. 

-  w przypadku zastosowania dybli w dolnej części ramy należy otwory na dyble    
   wypełnić silikonem w celu ich uszczelnienia. 

 

- pozostałą przestrzeń między ościeżnicą a murem zwilżyć wodą i wypełnić przy   
   pomocy pianki montażowej na całym obwodzie okna. W celu uzyskania  
   prawidłowego wypełnienia po nałożeniu zwilżyć także pianę.  
 

UWAGA: Stosować wyłącznie pianki niskoprężne - pianki wysokoprężne mogą 
spowodować wygięcie ramy do środka. Stosując pianki poliuretanowe należy bezwzględnie 
stosować się do zaleceń producenta.  

Po zastygnięciu pianki usunąć jej nadmiar oraz kliny górne i boczne.  
Powstałe luki po klinach wypełnić pianką i po zastygnięciu usunąć jej nadmiar.  

Wewnętrzną część spoiny, na całym obwodzie, uszczelnić stosując folię   
 paroszczelną lub silikon. 

 

W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu można 
zastosować sznur gąbkowy.  

 

Założyć skrzydła i wyregulować okucia zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem 
ogólnoprzyjętych zasad: 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
drzwi, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
6. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 6. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 7. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 
 
9. NORMY. 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I.  
    Roboty ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2. Instrukcje producentów stolarki. 
3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i  
    badania  
6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
7. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i  
    poddaszy 
8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
10. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
11. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
12. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
13. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
14. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH - 

 CPV -45261210-9 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wymiany rynny dachowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
- Wymiana rynien dachowych z blachy ocynkowanej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Rynny dachowe ocynkowane 

2.2. Spoiwo ołowiane. 

 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
 

  5.3 Wykonanie obróbek blacharskich.  
Należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej gr. min. 0,55 mm. 
Sprawdzić zgodność materiałów pokrywczych i sprzętu z warunkami zawartymi w 
SST i polską normą. Obróbki blacharskie należy wykonywać w porze suchej w 
temperaturze powyżej -15˚C, na nieoblodzonych powierzchniach. 
Wszystkie wygięcia blach wykonywać należy tak, by nie uszkodzić powłoki 
ochronnej.  
Łączenie rynien dachowych na długości poprzez lutowanie lub inne rozwiązania 
systemowe.  

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały pokrywcze 
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady wykonania obmiaru podano w OST pkt 6. 

8.  Odbiór robó 
Badania końcowe należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po opadach deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
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– dokumentacja przetargowa 
– dokumentacja powykonawcza wbudowanych materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu obróbek blacharskich i połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych, 

 sprawdzenie mocowania elementów  

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

9.  Przepisy związane 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 15 ROBOTY MALARSKIE  

45442100-8 Roboty malarskie   

1. Przedmiot S.T.  
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       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych.  

    1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robót  
         Wymienionych w pkt. 1.1. 

    1.3.Zakres robót objętych S.T.  

- sprawdzenie równości i czystości tynków i gładzi  

- sprawdzenie wilgotności tynków  

- wykonanie gruntowania i 1-go malowania  
- wykonanie 2-go malowania  
- oczyszczenie elementów stalowych  

- malowanie elementów stalowych farbą podkładową  

- malowanie elementów stalowych farbą olejną 

2. Materiały  

- podkład gruntujący  

- farba emulsyjna sylikatowa wewnętrznego stosowana (kolory zgodne z ustaleniami z 

Zamawiającym)  

- farba olejna wewnętrznego stosowana (do metalu)  

  
Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód   zawierających  tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

Rozcieńczalniki.  

W zależności od rodzaju farby należy stosować: – wodę  do farb emulsyjnych,  

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach  

Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 

się wykonanie powłoki malarskiej.  
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Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.  

3. Sprzęt  

Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pędzle, ławkowiec, pomost 
rusztowaniowy  
  

4. Transport  

Dowóz dowolnym środkiem transportu, transport wewnętrzny ręczny Farby pakowane 

należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym.  
  

5. Wykonanie robót  

Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+8°C.  W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 

pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.  Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 

jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

  

Przygotowanie podłoży  

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  

  
Gruntowanie.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5.  
  
Wykonywania powłok malarskich  

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni.  

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 

uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.   

6. Kontrola jakości robót  
Polega na sprawdzeniu  

- gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy)  
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- braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń 

i poprawek  

- prawidłowości faktury  

- zmywalności powłok, odporności na zmywanie (wyjątek ingerencji spirytusu), 

odporność na tarcie i szorowanie  

- powłoka powinna dawać aksamitno matowy wygląd   

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości,  

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, – sprawdzenie czystości, Sprawdzenie wyglądu 

powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 

nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

  
7. Jednostka obmiaru – (m2) powierzchni  
 

8. Odbiór robót objętych S.T.  
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy  

- sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów  

- sprawdzenie przyczepności powłok  

- sprawdzenie nasiąkliwości warstwy gruntującej  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem  

- sprawdzenie odporności na ścieranie i zmywanie  

Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
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wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 

odpowiednią szpachlówką.   

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 

oczyścić.  

Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 

do powłok o dobrej jakości wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.   
 

9. Podstawa płatności  
Za (m2) zgodnie z obmiarem robót  

 
10. Przepisy związane  

• PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  

• PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych.  

• PN-80/6117-05 Farby do malowań wewnętrznych  

• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne  

• PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe  

• PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne  
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ST-S1 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 
 

CVP: 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

  
1. Przedmiot S.T.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wymianą urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej 

oraz centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach 
Małych.   
1.1. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.2. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wewnętrznych instalacji 

sanitarnych:  

- wymiana urządzeń instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,  

- wymiana urządzeń instalacji centralnego ogrzewania  
  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z: Polskimi Normami (PN), Obecnie 

obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów 

i regulacji terenowych.  

Prace montażowe wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru  

Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe  

  

            2.Materiały (elementy) 
            2.1. Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do wewnętrznej instalacji zostały wyszczególnione w 

Dokumentacji Przetargowej. Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów 

składowych instalacji oraz technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody 
Zamawiającego.  

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiały zgodnie z opracowana dokumentacja przetargową.  

             3.Sprzęt  

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi spełniać 

wymogi stawiane odnośnymi przepisami.  

    4.Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i  

Odbioru Robót”  
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                5.Obmiar robót  

Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do 

wykonania wszystkich instalacji wraz z robotami towarzyszącymi. Obmiar robót 

przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Przetargową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie wykonywania robót, akceptowane przez 
Zamawiającego.  
  

    6. Podstawa płatności  

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.   

  

               7. Przepisy związane  
7.1. Normy  
1. PN-80/C-89905 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 5. PN-78/M-

75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie ofertowej i zlewozmywakowe.  

 2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – wspólne   

     wymagania i badania  

3. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Instalacje  

    kanalizacyjne  

4. PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i  

    badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku i polietylen
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