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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na ślusark ę okienn ą i drzwiow ą aluminiow ą  

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Łukaszówki 4A w Zakopanem 

1.2.  Inwestor (zamawiający) 

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Łukaszówki 4A w  

34-500  Zakopanem 

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Ogólny zakres robót 

Wymiana ślusarki okiennej stalowej na aluminiow ą 

Wymiana drzwi stalowych 

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na aluminiow ą 

Remont tynków 

Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych 

Malowanie tynków i płyt gipsowo - kartonowych 

1.3.2. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 

Wymiana ślusarki okiennej stalowej na aluminiow ą 

DemontaŜ zewnętrznej ślusarki stalowej tzw. Witryn szklonej na listwy 

MontaŜ zewnętrznej ślusarki aluminiowej szklonej panelami dwuszybowymi na uszczelki 

Wymiana drzwi stalowych  

DemontaŜ istniejących drzwi stalowych 

MontaŜ drzwi aluminiowych – zamknięcie na zamek z klamką. 

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na aluminiow ą 

DemontaŜ stolarki okiennej drewnianej 

MontaŜ zewnętrznej ślusarki aluminiowej szklonej panelami dwuszybowymi na uszczelki 

Remont tynków zewn ętrznych i wewn ętrznych  

Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych rodzaj III po wykuciach ślusarki stalowej 

Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych 

Naprawa ościeŜy płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5mm 

Uzupełnienie obłoŜenia płytami gipsowo-kartonowymi elementów ścian 

Malowanie tynków i płyt gipsowo - kartonowych 

Malowanie uzupełnień tynków wewnętrznych i zewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie 

Malowanie uzupełnień płyt gipsowo - kartonowych farbą emulsyjną dwukrotnie 

1.4  Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 

Zgodność robót z  dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z  kontraktową, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanych dokumentów 

przetargowych tj. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz umową oraz 

zasadami sztuki budowlanej. 

W przypadkach wątpliwych decyzja Inspektora nadzoru jest ostateczna i dla Wykonawcy obowiązująca. 

1.5  Definicje i skróty 

Podstawowe określenia stosowane w specyfikacji:  

Obiekt budowlany  - naleŜy przez to rozumieć: 

� budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

� budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

� obiekt małej architektury 

Budynek - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych 

(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

Budowa - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 

montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

Teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Aprobata techniczna - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

Organ samorz ądu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 
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Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

Certyfikat zgodno ści -  jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

Deklaracja zgodno ści  - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające 

na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Europejskie zezwolenie techniczne  - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŜyciu własnej 

charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uŜycia.  

Grupy, klasy, kategorie robót  - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16. 12. 2002 r. z późn. zm.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji ) -  opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania  - oznaczaj ą wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie  - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC)jako „ standardy europejskie (EN)" lub „ 

dokumenty harmonizacyjne (CH)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

Obmiar robót -  pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór cz ęściowy (robót budowlanych) -  nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako „odbiór końcowy".  

Odbiór gotowego obiektu budowlanego  — formalna nazwa czynności, zwanych teŜ „odbiorem 

końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 

inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 

i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 

budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.  



Miejska Biblioteka Publiczna ul. Łukaszówki 4A  w Zakopanem                                                  Wymiana ślusarki okiennej stalowej na ślusarkę okienną aluminiową 

Usługi Inwestycyjne i Kosztorysowe 
„MATUSIK”  Zakopane 

7 

Przedmiar robót  - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe  - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówie ń -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Wyrób budowlany  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.  

Zarządzający realizacj ą umowy  - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

Pozostałe definicje i skróty uzupełniające podano w szczegółowych SST. 

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

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

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji przetargowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 

umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

„ Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na ślusark ę okienn ą i drzwiow ą aluminiow ą” 

Miejska Biblioteka Publiczna  

ul. Łukaszówki 4A w Zakopanem 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 

ogólnych warunkach umowy.  

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

      zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 

ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 

realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 

swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Ŝeby 

zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 

innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników 

terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 

określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 

rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 

Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w 

trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 

rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
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instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 

wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 

akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót uwzględniający interesy mieszkańców bloku nr 4A 

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) program zapewnienia jakości. 

2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
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zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  

Powinien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

z uwzględnieniem faktu przebywania w obiekcie ludzi wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 

przygotowanie praktyczne wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 

Projekt organizacji robót musi zawierać sposób umoŜliwienia bezkolizyjnego wejścia i wyjścia lokatorów z 

remontowanego obiektu. 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 

do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  

przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.5   Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje program zapewnienie 

jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 

planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy dla  robót nie wymagających pozwolenia na budowę nie jest wymagany. 

2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do 

ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę i 

wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Zgłoszenie rozpoczęcia robót ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4   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 zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w 

dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Dokumentacja powykonawcza 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

  Adres zgodny z zapisami umowy 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu 

na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

3.  Zarządzający realizacj ą umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 

ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
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warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 

jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają 

moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 

ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 

robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

4.  Materiały i urz ądzenia 

4.1  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. 

Przynajmniej na trzy dni przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  



Miejska Biblioteka Publiczna ul. Łukaszówki 4A  w Zakopanem                                                  Wymiana ślusarki okiennej stalowej na ślusarkę okienną aluminiową 

Usługi Inwestycyjne i Kosztorysowe 
„MATUSIK”  Zakopane 

13 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe 

dopuścić do uŜycia 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.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

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 niŜ te, dla których zostały 

one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 

własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby 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 montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  

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, Ŝe tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 

uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 

realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany 

w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
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zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 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 uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 

uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe 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. 

6.  Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 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 obciąŜeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inspektora nadzoru 

usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.   

7.  Kontrola jako ści robót 

7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 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. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

7.2 Pobieranie próbek  
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Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

7.3   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 moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 

ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 

wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych.   

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 u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 

producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy, na 

swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
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8.  Obmiary robót 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

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

przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 

ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 

obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 

umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuŜ 

linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.  

8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

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

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku  

wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawy płatno ści 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

10.  Przepisy zwi ązane 

10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 

punkcie 10  kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2    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.  
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NajwaŜniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 

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. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 

2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. 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 – uŜytkowego (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 uŜywanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowi ązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 

wykonawcy od ich stosowania.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  BUDYNKU 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: 

Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na ślusark ę okienn ą i drzwiow ą aluminiow ą  

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Łukaszówki 4A w Zakopanem 

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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Rozbiórki szklenia ślusarki stalowej 

Rozbiórki (demontaŜ) drzwi stalowych szklonych 

Rozbiórki ślusarki stalowej okiennej 

Rozbiórki stolarki okiennej drewnianej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  , SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wymienionych w pkt. 1.3. SST materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty sprzęt zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu samochodowego. 

PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunków i innych parametrów 

technicznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
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– teren ogrodzić taśmami i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z budynku wszystkich elementów przewidzianych do usunięcia 

wg przedmiaru robót i SST. 

Elementy budynku przewidziane do rozbiórki naleŜy usuwać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostroŜności w związku z faktem  pobytu w nim ludzi oraz lokatorów budynku mieszkalnego. 

5.3. Rozebranie istniejącej witryny o konstrukcji stalowej  

Zakładana kolejność wykonywania prac: 

- demontaŜ okien witryny 

- demontaŜ drzwi zewnętrznych i drzwi w wiatrołapie 

- odcięcie częściami witryny o konstrukcji stalowej ( w miarę moŜliwości usunięcie szyb szklenia witryny) 

- ewentualne wykucie kotew (decyzję podejmie Nadzór Inwestycyjny) 

Zakłada się prowadzenie ręcznej rozbiórki przy pomocy drobnego sprzętu mechaniczno - elektrycznego, 

jak przecinarki, szlifierki, młoty udarowe ręczne, wiertarki itp.  

Zabrania się rozbiórki mechanicznej, a w szczególności wyrywania konstrukcji przy pomocy 

ciągników, spycharek i innego cięŜkiego sprzętu mechanicznego.  

Elementy demontowane oraz gruz powinny być przenoszone ręcznie na wydzielone tymczasowe miejsce 

ich składowania lub bezpośrednio na środki transportu wywoŜące je poza lokalizację inwestycji. 

Zabronione jest wykonywanie rozbiórki przy silnych wiatrach i gwałtownych ulewach, zrzucanie na ziemię 

elementów z rozbiórki, obalanie ścianki stalowej (witryny) przez podcinanie. 

Obowiązkiem wykonawcy jest wywiezienie elementów z rozbiórki oraz gruzu poza lokalizację 

inwestycji oraz utylizację rozebranych elementów. Nie przewiduje się odzysku Ŝadnych materiałów z 

rozbiórki.  

Nie przewiduje się moŜliwości powtórnego wykorzystania rozbieranych elementów. Powinny być 

usunięte z terenu budowy i zutylizowane na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca ma obowiązek dokładnego oczyszczenia terenu rozbiórki oraz tymczasowego składowiska 

z wszelkich pozostałości po rozbieranych elementach. 

6. Kontrola jako ści robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

Jednostki obmiarowe podane w odpowiednich rozdziałach kosztorysu (obmiaru robót). 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ŚLUSARKA  OKIENNA  I  DRZWIWA  ALUMINIOWA  

        

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru ślusarki okiennej i drzwiowej aluminiowej w ramach inwestycji  

Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na ślusark ę okienn ą i drzwiow ą aluminiow ą  

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Łukaszówki 4A w Zakopanem 

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 wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

1. Wykonanie i montaŜ elementów ślusarki okiennej aluminiowej. 

2. Wykonanie i montaŜ drzwi zewnętrznych aluminiowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  , SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów budowlanych stosowanych do wykonania robót  

opisanych w niniejszej ST  

Materiały stosowane do wykonywania robót opisanych w niniejszej Specyfikacji powinny posiadać m.in.: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót objętych niniejszą ST.  

Normy-dopuszczenie do obrotu, certyfikacja, aprobaty 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881) 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.05.08.1998r w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.z 1998 r. nr 107, 

poz.679) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wykazu wyrobów 

budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. z 1998 r. nr 99, poz.637) 

2.2.1. Elementy konstrukcyjne ślusarki aluminiowej - wymagania ogólne 

Aluminiowe elementy konstrukcyjne 

NaleŜy stosować aluminiowe profile o jakości jak do eloksalowanie (utleniane anodowo), uzyskane w 

procesie wyciskania ze stopu AlMg Si 0,5 F22. Na blachy aluminiowe pokrywane powłokami barwnymi 

naleŜy stosować stop AlMg 1 lub Al99,5 zwykłej jakości.  

Stalowe elementy konstrukcyjne 

Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. 

Wszystkie uzupełnienia brakującej powłoki muszą być uzupełnione na budowie.  

Dobór profili 

Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. Spośród profili izolowanych cieplnie 

są dopuszczone tylko i wyłącznie profile złoŜone i dzielone termicznie, których elementy składowe 

stanowiące jednokomorowe profile aluminiowe - zewnętrzny i wewnętrzny - są połączone na stałe za 

pomocą elementu izolującego. 

Profile złoŜone muszą pewnie przenosić obciąŜenia wiatrem. Równie niezawodnie muszą być 

przenoszone siły ścinające poprzeczne powstające pod działaniem tych obciąŜeń pomiędzy profilem 

zewnętrznym i wewnętrznym. Dokonując doboru profili naleŜy jednocześnie uwzględnić wartości 

momentów bezwładności (Ix) podane przez producenta profili. 

Nie tylko pojedyncze profile, lecz równieŜ kompletna konstrukcja musi spełniać wymagania izolacji 

cieplnej. 

W celu przewietrzania i odprowadzania wody naleŜy wręby profili i przedsionków tak ukształtować, aby 

powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. JeŜeli połączenie pomiędzy profilem 

zewnętrznym i wewnętrznym (profile złoŜone) znajduje się w strefie wrębu lub przedsionka, to musi ono 

być bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. Przewietrzanie 

wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła. 

Podane przez producenta dla systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz cięŜar skrzydeł 

muszą być przestrzegane.  

Złącza profili 

Łączniki profili muszą w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiadać konturom wewnętrznym 

profilu - połączenia w naroŜach muszą być dokładnie spasowane. W przypadku skosów naleŜy zwracać 

uwagę na dokładne, bezbłędne klejenie powierzchni cięcia profili. TakŜe w przypadku łączników styków 

jest konieczne uniemoŜliwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wkładek) 

uszczelniających i trwale elastycznych mas uszczelniających. 

Skuteczność izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostać zachowana takŜe w strefach 

naroŜy i styków.  
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Uszczelki skrzydeł 

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą 

odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. 

Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno - uchylnych, w oknach uchylnych i 

w oknach ze słupkiem środkowym jest obowiązkowe.  

Odprowadzenie wody z konstrukcji 

Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą zostać 

odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających (dotyczy fasady) 

wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniające naleŜy osłonić kapturkami.  

Okucia 

W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego 

systemu, przedstawione na rysunkach złoŜeniowych zawartych w katalogu. JeŜeli w szczegółowych 

uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z wyjątkiem 

klamek, antab i zawiasów naleŜy montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz). Okucia 

umieszczone we wrębach naleŜy mocować do ram w sposób kształtowo - dociskowy (złącza 

kształtowo - dociskowe zamknięte siłowo). Do połączeń na wkręty (ze ściankami profili) naleŜy 

stosować nakrętki nitowane (do nitowania) lub podkładki.  

Szklenie i wypełnianie szkieletu elementów 

Szklenie   następuje   za   pomocą   profili   uszczelniających   EPDM   lub   trwale   elastycznych   taśm 

uszczelniających z trwale elastycznym uszczelnieniem krawędzi wrębów. 

Zwraca się szczególną uwagę na konieczność przestrzegania wytycznych szklenia producentów szkła. 

Wypełnianie   szkieletu   elementów   w   panele   ocieplenia   naleŜy   wykonać   za   pomocą   profili 

uszczelniających   EPDM   lub   trwale   elastycznych   taśm   uszczelniających   z   trwale   elastycznym 

uszczelnieniem krawędzi wrębów.  

Nanoszenie powłok barwnych 

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powłokami z tworzyw sztucznych naleŜy stosować 

wyłącznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakości. Nanoszona warstwa 

musi osiągnąć grubość co najmniej 0,06 mm. NaleŜy zapewnić znak jakości QUALICOAT dla wszystkich 

elementów aluminiowych.  

Wymiary 

W celu złoŜenia zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać obmiarów na budowie (z natury).  

Nanoszenie powłok barwnych 

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powłokami z tworzyw sztucznych naleŜy stosować 

wyłącznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakości. 

Nanoszona warstwa musi osiągnąć grubość co najmniej 0,06 mm. 

NaleŜy zapewnić znak jakości QUALICOAT dla wszystkich elementów aluminiowych. 

2.2.2. System konstrukcyjny ślusarki aluminiowej objętej niniejszą ST System konstrukcji przyjęty do 

realizacji robót objętych niniejszą ST 

Do realizacji robót objętych niniejszą ST przyjęto wykonanie ściany osłonowej  (witryny),  drzwi  

zewnętrznych oraz okien  w  "Systemie o konstrukcji z kształtowników aluminiowych z przekładką 

termiczną" najlepszy byłby system Aluprof MB 60 lub inny spełniający parametry techniczne 
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Główne parametry techniczne systemu Aluprof MB 60 

Szerokie moŜliwości zastosowania   

MB-60 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, słuŜącym do wykonywania wymagających izolacji 

termicznej i akustycznej elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej. 

         Optymalnie dobrany kształt profili     

Profile systemu mają budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 60 

mm (ościeŜnica), 69 mm (skrzydło). Takie przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeŜnicy dają 

efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu - w przypadku okna. Kształt profili 

pozwala uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien. 

         MoŜliwość gięcia profili     

Istotnym walorem systemu MB-60 jest moŜliwość gięcia profili, m.in. ościeŜnic, skrzydeł i przewiązek, 

co umoŜliwia wykonanie róŜnego rodzaju łuków oraz konstrukcji łukowych.  

         Bardzo dobra izolacyjność cieplna i akustyczna     

System MB-60 charakteryzuje się niską wartością współczynnika przenikania ciepła U dzięki 

zastosowaniu przekładek termicznych i uszczelek. Profile tego systemu spełniają wymagania termiczne 

dla grupy materiałowej 2.1 w przypadku okien. W systemie zastosowano profilowane przekładki 

termiczne w kształcie omegi o szerokości 24 mm z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. 

Kształt przekładek zwiększa sztywność profili w stosunku do przekładek płaskich oraz ułatwia 

odwodnienie kształtowników zapewniając tym samym właściwą izolację termiczną w kaŜdych 

warunkach atmosferycznych. Uszczelki z EPDM gwarantują dobrą izolację termiczną skrzydeł oraz 

szczelność na przenikanie wody i powietrza. System gwarantuje równieŜ dobrą izolacyjność 

akustyczną. Wartość wskaźnika Rw zaleŜy od stosowanej szyby oraz typu okna.  

          Doskonała odporność na przenikanie wody i powietrza     

Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego 

EPDM, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji. Uszczelki 

przyszybowe i uszczelkę centralną przycina się pod katem 45° i klei w naro Ŝach. Uszczelki przymykowe 

nie wymagają cięcia w naroŜach; w skrzydle okna uszczelkę tą naleŜy kleić w środkowej części górnej 

poprzeczki. 

KaŜda konstrukcja okienna systemu MB-60 posiada efektywny system odprowadzania wody i wentylacji 

z komory szybowej oraz z komory pomiędzy skrzydłem a ościeŜnicą. Otwory wentylacyjno - drenaŜowe 

od strony zewnętrznej zakryte są osłonkami z tworzywa sztucznego. Okna systemu, podczas badań 

aprobacyjnych, zachowały całkowitą szczelność na przenikanie wody aŜ do wartości ciśnienia 60 dPa.  

         Zaprojektowana kompatybilność     

Cechą charakterystyczną systemu jest jego ścisłe powiązanie z systemami MB-45 i MB-70. Przyjęcie 

takiego załoŜenia konstrukcyjnego pozwoliło uzyskać i zastosować wiele kompatybilnych elementów w 

tych systemach, np.: wspólnych listew przyszybowych, naroŜników, listew uszczelniających, uszczelek 

przyszybowych i przymykowych, wspólnych okuć, oraz wiele identycznych procesów technologicznych 

jak kołkowanie łączników przewiązek i poprzeczek, klejenie naroŜników, wykrawanie róŜnych wybrań, 

itd. Jednym z efektów tej unifikacji jest to, Ŝe wygląd zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny wyrobów 

wykonanych w róŜnych systemach zabudowy zewnętrznej lub wewnętrznej jest niemal identyczny.  
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Wariantowość rozwiązań     

Uniwersalność i atrakcyjność systemu dodatkowo zwiększa moŜliwość dokonania wyboru pomiędzy 

kilkoma wariantami rozwiązań, w przypadku róŜnych szczegółów konstrukcyjnych, np. kształtu listew 

przyszybowych. 

          DuŜy zakres szklenia     

Szyby lub inne wypełnienia montowane są za pomocą listew i uszczelek przyszybowych. System 

pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 14 mm do 50 mm w skrzydłach okien oraz 

od 5 mm do 41 mm w oknach stałych. Tak szeroki zakres grubości wypełnień gwarantuje moŜliwość 

stosowania wszystkich typowych i niestandardowych szyb. 

          Swoboda doboru okuć     

 Konstrukcja MB-60 jest dostosowana do moŜliwości zamontowania w niej typowych, wg standardów 

europejskich, okuć. Kształtowniki posiadają wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby moŜna było w 

nich stosować okucia obwiedniowe i łączniki zgodne ze standardem EURO. Dzięki temu moŜliwe jest 

realizowanie róŜnych Ŝyczeń naszych klientów bez zmiany podstawowej konstrukcji.  

          Wysokie bezpieczeństwo uŜytkowania     

Kształtowniki ościeŜnic i skrzydeł dzięki odpowiedniej grubości ścianek, listwy przyszybowe o przekroju 

zamkniętym oraz sprawdzone okucia zapewniają dobre własności antywłamaniowe okien. 

         Paleta kolorów     

DuŜy wybór kolorów w palecie standardowej umoŜliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej 

wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne wykonywane są metodą lakierowania proszkowego lub 

anodowania. 

          System MB-60 Ukryte Skrzydło     

System MB-60 Ukryte Skrzydło jest częścią systemu z przegrodą termiczną. 

Okna wykonane z elementów tego systemu posiadają niewidoczne skrzydła od strony zewnętrznej 

zabudowy. W zabudowie sąsiadujących ze sobą okien stałych i otwieranych nie moŜliwe jest 

rozróŜnienie połoŜenia tych pól. Szerokość ram okien w widoku od strony zewnętrznej zabudowy jest 

niewielka, dzięki czemu konstrukcja stwarza wraŜenie smukłej i lekkiej 

 Dla systemów okienno-drzwiowych izolowanych termicznie, dla których upłynął okres waŜności 

aprobaty technicznej ITB lub wprowadzonych do oferty po dacie 1 lutego 2007 i spełniających 

odpowiednie wymogi dokumentem odniesienia do wystawiania deklaracji zgodności i znakowania 

znakiem „B” jest Zharmonizowana Norma Europejska PN-EN 14351-1 „Okna i drzwi – norma wyrobu, 

właściwości eksploatacyjne cz.1: okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności”. 

Budowa  

3-komorowe kształtowniki  

przegroda termiczna typu „omega”  

o szerokości 24 mm (okna) lub 14 mm (drzwi) i specjalnym kształcie  

konstrukcja dostosowana do montaŜu okuć zgodnych ze standardem EURO. 

Szklenie  

grubość wypełnienia w zakresie 14 - 50 mm dla okien otwieranych oraz 5 - 41 mm dla drzwi zewnętrznych 

oraz okien stałych 
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Szczelność i izolacyjność  

wysoka izolacyjność termiczna:  

grupa materiałowa 2.1 wg DIN 4108 dla okien oraz 2.2 dla drzwi  

izolacyjność akustyczna okien i drzwi balkonowych: w zaleŜności od zastosowanego wypełnienia, w 

granicach:  

28 - 34 dB 

Funkcjonalność i estetyka  

okna stałe lub otwierane do wewnątrz  

rozwierane, uchylno-rozwierane, uchylno-przesuwne  

moŜliwość gięcia profili i budowy okien łukowych  

okna z tzw. „Ukrytym skrzydłem” (system MB-60US)  

okna obrotowe (system MB-60 PIVOT)  

róŜne rodzaje listew do szklenia: Standard, Prestige, Style  

drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz  

okna i drzwi antywłamaniowe  

moŜliwość budowy konstrukcji dwukolorowych:  

profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej  

montaŜ w zabudowie indywidualnej lub w fasadach aluminiowych  

  

           

 

2.2.3. Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych systemu o konstrukcji z kształtowników aluminiowych z 

przekładką termiczną osadzone w ścianie okiennej zewnętrznej (witrynie) 

Drzwi półtoraskrzydłowe otwierane na zewnątrz pomieszczenia, drzwi przystosowane do wjazdu 

wózkiem osoby niepełnosprawnej 

półskrzydło ryglowane wyposaŜone w rygiel (dół, góra),  

prawe skrzydło wyposaŜone w dwa zamki (rolkowe) w wkładkami patentowymi (atestowane) 

kaŜdy z 3 kompletami kluczy,  
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samozamykacz z blokadą,  

antaby z obu stron (zamiast klamek),  

wykonawca uzgodni z nadzorem inwestycyjnym typ zamków,  

profile aluminiowe z wkładką termoizolacyjną, 

szklenie szkłem zespolonym termoizolacyjnym bezpiecznym z zewnątrz (VSG) - kolor szkła bezbarwne, 

panel szklany o współczynniku K=1,1 - wypełnienie gazem Argonem, 

dolna część (wysokość 57cm) skrzydeł drzwiowych wypełniona panelem (blacha aluminiowa grub. 1 

mm/ocieplenie styrodur/blacha aluminiowa grub. 1mm), 

izolacyjność akustyczna przegrody - Rw 38 dB, 

wymagania ochrony cieplnej przegrody - Ukmax  < 2,0 W/m2K, 

malowanie profili aluminiowych oraz blachy aluminiowej - barwa RAL 7035 - jasno szara lub inny 

odcień szarości uzgodniony z Inwestorem 

2.2.4. Ścianka zewnętrzna z oknami uchylnymi - witryna 

profile aluminiowe z wkładką termoizolacyjną dla ścianki i okien 

szklenie szkłem zespolonym (panel) termoizolacyjnym bezpiecznym z zewnątrz (VSG) - kolor 

szkła bezbarwny 

panel szklany o współczynniku K=1,1 - wypełnienie gazem Argonem, 

dolna część (wysokość 57 cm) ścianki wypełniona panelem (blacha aluminiowa grub.1 mm/ocieplenie 

styrodur/blacha aluminiowa grub. 1mm) 

okna wyposaŜone w okucia uchylne bezpieczne, 

okucia uchylne bezpieczne uruchamiane z poziomu podłogi 

izolacyjność akustyczna przegrody - Rw 38 dB, 

wymagania ochrony cieplnej przegrody - Uk(max) < 2,0 W/m2K, 

malowanie profili aluminiowych oraz blachy aluminiowej - barwa RAL 7035 - jasno szara lub inny 

odcień szarości uzgodniony z Inwestorem 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1. Materiały i elementy z aluminium powinny być składowane na stojakach na poziomym podłoŜu   

utwardzonym. 

Elementy powinny być składowane w pozycji pionowej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie 

powinna być mniejsza niŜ 20 cm. 

Elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem np. folią 

2.3.2. Łączniki i materiały do montaŜu ślusarki aluminiowej naleŜy składować w oryginalnych     

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do 

dziennika budowy. 
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3.  Sprzęt 

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

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

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z protokołem typowania robót, wymaganiami ST  

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, protokole typowania robót i w ST, a 

takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie występujące  przy produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 

kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

5.3. MontaŜ ślusarki aluminiowej 

5.3.1. Prace przygotowawcze 

Wszelkie prace w zakresie objętym niniejszą specyfikacją muszą być poprzedzone wykonaniem 

stosownej dokumentacji warsztatowej, która podlega uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim. 

Dokumentacja ta poza rozwiązaniami systemowymi musi uwzględniać wszelkie elementy mogące mieć 

wpływ na inne części obiektu, jak równieŜ podlegające bezpośredniej ocenie estetycznej i technicznej. 

Dostarczone przez wykonawcę w postaci rysunków technicznych i instrukcji opisy graficzne i techniczne 

konstrukcji przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montaŜu oraz zamocowania jej elementów 

wymagają zatwierdzenia przez nadzór inwestycyjny. 
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5.3.2. Zasady ogólne 

Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i dylatacji, 

przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed 

poślizgiem pod własnym cięŜarem. 

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i 

rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany. 

5.3.3. MontaŜ 

Połączenie elementów aluminiowych z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotew naleŜy 

wykonać w sposób umoŜliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów budowlanych bez 

przeniesienia powstających obciąŜeń na aluminiowe elementy konstrukcji. 

Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszą leŜeć w jednej płaszczyźnie. 

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne do montaŜu elementy mocujące złącz. 

Elementy mocujące złącz - jak wkręty i sworznie - muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane 

elementy łączące (złączne) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać ocynkowane ogniowo. 

Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to 

konieczność uwzględnienia zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu 

spoin. 

Zakotwienia elementów metalowych w budynku naleŜy dokonywać w taki sposób, aby zapewnione było 

pewne przenoszenie sił na elementy nośne budynku. 

Szklenie  elementów  moŜe  nastąpić  po  ich  całkowitym  zamocowaniu  umoŜliwiającym  obciąŜenie 

szybami. 

5.3.4. Uszczelnienie połączeń z bryła budowli 

Do tego celu naleŜy stosować odpowiednie profile uszczelniające wykonane z EPDM. 

Jakość (cechy), wymiary oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać celowi ich zastosowania. 

Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z wymaganiami. 

Uszczelnione  połączenia z budowlą naleŜy utrwalić przez zastosowanie trwale  plastycznych  mas 

sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panującej temperatury tak szczelnie 

przylegać do powierzchni uszczelnionych elementów konstrukcji i budowli, Ŝe przy 

dopuszczalnym 

rozszerzeniu elementów budowlanych i konstrukcyjnych nie moŜe nasąpić jej oderwanie od powierzchni 

przylegania. Profile wykonane z PVC nie mogą stykać się z masami bitumicznymi. 

Przy uszczelnianiu szczelin pomiędzy konstrukcją i bryłą budowli za pomocą mas trwale plastycznych 

naleŜy postępować ściśle według wytycznych producentów mas. 

5.3.5. Spoiny i połączenia 

Wszystkie elementy wchodzące w skład ślusarki aluminiowej muszą posiadać całkowite zabezpieczenie 

w zakresie: 

• hydroizolacyjności 

• szczelności na podmuchy 

• szczelności dźwiękowej 

• szczelności ogniowej 
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5.3.6. Zabezpieczenia czasowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czasowych zabezpieczeń konstrukcji aluminiowych, jak 

równieŜ przywrócenia do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich części, w wyniku 

powstałych uszkodzeń. 

Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów wchodzących w skład jego 

prac, jak równieŜ dokona usunięcia gruzu powstałego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie 

zabezpieczenia czasowe. 

6.  Kontrola jako ści robót 

Działania kontrolne polegają na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi 

normami i wytycznymi zawartymi w zaleceniach producentów materiałów oraz pkt.5.1. do 5.4. niniejszej ST. 

Roboty mogą być odebrane jeŜeli w wyniku kontroli stwierdzi się spełnienie wszystkich warunków zawartych 

w niniejszej ST 

7.  Obmiar robót 

Zasady przedmiaru robót 

Podstawą do wykonania obmiarów robót na  budowie jest :  dokumentacja warsztatowa,  protokół 

typowania  robót,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane  przez Inspektora  nadzoru Wykonawcy 

stanowiące część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z protokołem typowania robót i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru  robót dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia wszystkich  robót.  Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru . 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru 

Odbiór ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,   licząc  od  dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów : 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację   projektową  podstawową  z   naniesionymi   zmianami   oraz  dodatkową,  jeśli   została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją i ew. 

szczegółową specyfikacją techniczną 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

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

robót z dokumentacją szczegółową specyfikacją techniczną 

9.  Podstawa płatno ści 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanych w punkcie 1.2. niniejszej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Nie przewiduje się robót tymczasowych i prac towarzyszących. W przypadku wystąpienia takich robót i prac 

,rozliczenie nastąpi na podstawie odpowiedniego protokołu po wcześniejszym zgłoszeniu Inwestorowi o 

takiej potrzebie. 

10. Przepisy zwi ązane 

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia wykonawcy od ich 

stosowania. 

10.1.Normy  

PN-90/B-92210    Elementy i systemy ścienne aluminiowe 

PN-82/B-92010    Elementy i systemy ścienne metalowe 

PN-EN 129:1998 Metody badań drzwi  

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien 

PN-EN 1154:1999  Okucia   budowlane - Zamykacze  drzwiowe  z  regulacją  przebiegu  zamykania. 

Wymagania i metody badań 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
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PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciąŜenie wiatrem - Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciąŜenie wiatrem - Metoda badania 

PN-EN 12219:2002 Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 13051:2004 Ściany osłonowe - Wodoszczelność - Badanie poligonowe 

PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe - Odporność na obciąŜenie wiatrem - Wymagania eksploatacyjne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ROBOTY  TYNKARSKI 

TYNKI  ZWYKŁE  

1     WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych  w ramach inwestycji  

Wymiana ślusarki okiennej stalowej na ślusark ę okienn ą aluminiow ą  

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Łukaszówki 4A w Zakopanem 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych: 

- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 

mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub 

aprobat technicznych. 

- Tynki zwykłe ze względu  na miejsce stosowania,  rodzaj  podłoŜa,  rodzaj zaprawy,  liczbę 

warstw  i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 „Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

- Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100. 

- PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/B-10100. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  , ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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2.    MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST  

„Wymagania ogólne"  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania tynków zwykłych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania tynków zwykłych. 

2.2. Zaprawy   

Do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom  normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 

moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone   jest   uŜycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych,   bagiennych   oraz  wód   zawierających   

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek  

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do  

zapraw budowlanych", a w szczególności: 

� nie zawierać domieszek organicznych, 

� mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: 

piasek   drobnoziarnisty    0,25-0,5    mm,     

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1,  

            do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501  „Zaprawy 

budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana   moŜliwie   szybko   po   jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
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„Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z 

dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

• Skład  objętościowych składników zapraw  naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Wykonawca   przystępujący   do  wykonania  tynków  zwykłych   powinien   wykazać   się   moŜliwością   

korzystania  z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- przenośnych zbiorników na wodę 

4 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne"  

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Materiały do wykonania tynków zwykłych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy  za-  i  wyładunku   oraz  przewozie   na   środkach  transportowych   naleŜy   przestrzegać   przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

5     WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 

- Przed  przystąpieniem  do wykonywania  robót tynkowych  powinny  być zakończone 

wszystkie  roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
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- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w 

okresie obniŜonych temperatur". 

- Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2. Przygotowanie podło Ŝa 

5.2.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych  licach na głębokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu  szczotkami oraz usunąć  

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. 

roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych  

5.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100 

5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.3.3. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w  

sposób standardowy. 

5.3.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.3.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.7. Gładź naleŜy nanosić  po związaniu warstwy narzutu,  lecz  przed jej  stwardnieniem.  Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.3.8. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 

� tynków nienaraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,  

� naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone 

w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe". 

6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót  

6.3.1.   Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-

10100 i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoŜa, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie obmiaru sporządzonego z natury. 

8.        ODBIÓR ROBOT  

8.1. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. 

JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 

oczyścić i umyć wodą. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
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JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu  uŜytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków  

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z wymogami norm. 

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w  postaci  nalotów  roztworów  soli wykrystalizowanych   na  powierzchni  tynków  

przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoŜa. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Płaci si ę za wykonan ą i odebran ą ilo ść m2 powierzchni tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 4 m, 

- przygotowanie podłoŜa, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 

1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI G IPSOWE) 

1     WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych)  w ramach inwestycji  

Wymiana ślusarki okiennej stalowej na ślusark ę okienn ą aluminiow ą  

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Łukaszówki 4A w Zakopanem 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie okładziny z płyt gipsowo - kartonowych: 

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią okładziny 

zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 

- Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, 

wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub 

aprobat technicznych. 

„Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 

pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem 

producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  , ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2.    MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST  

„Wymagania ogólne"  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
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- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B- 

79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Tablica 1  
 

Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI wodo- i 
ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 
2. 

Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 

rdzenia 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokość 1200 (+0;-5,0) 

długość [2000-3000] (+0; -6) 

3. 

Wymiary i tolerancje [mm] 

prostopadłość róŜnica w długości przekątnych <5 

9,5 <9,5 - - - 

12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0 

15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0 

4. 

Masa 1 m2 płyty o 
grubości [kg] 

>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

5. Wilgotność [%] <10,0 

6. 
Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20 

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .................................; 
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

8. 

Oznakowanie 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska Czerwona 
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Tabela 2 

 
 

 

 

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm. 

1. grubość - 6,5±0,5 mm 

2. szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm 

3. długość - [2000-3000] (+0; -6,0) mm 

4. masa 1 m2 - 5,5-5-6,5 kg 

5. obciąŜenie niszczące (rozstaw podpór- 350 mm)  

- prostopadle do kierunku włókien - min. 280N 
- równolegle do kierunku włókien - min. 11 0N 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 

moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone   jest   uŜycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych,   bagiennych   oraz  wód   zawierających   

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek  

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do  

zapraw budowlanych", a w szczególności: 

� nie zawierać domieszek organicznych, 

� mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: 

piasek   drobnoziarnisty    0,25-0,5    mm,     

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2    Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 

o prześwicie 0,5 mm. 

2.4.3    Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

 

PRÓBA ZGINANIA 

ObciąŜenie niszczące [N] 
Ugięcie 
[mm] 

Grubość 
nominalna płyty 
gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór l [mm] prostopadle do 

kierunku włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 
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3 SPRZĘT 

3.3. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Wykonawca przystępujący do wykonania okładziny z płyt gipsowo – kartonowych powinien wykazać się   

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- przenośnych zbiorników na wodę 

4 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne"  

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartono wych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

4.3. Transport   płyt   odbywa   się   przy   pomocy   rozbieralnych   zestawów  samochodowych   (pokrytych 

plandekami), które umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub 

około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 

o udźwigu co najmniej 2000 kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 

Przy  za-  i  wyładunku   oraz  przewozie   na   środkach  transportowych   naleŜy   przestrzegać   przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

5     WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod 

warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotno ść względna powietrza mieści 

się w granicach od 60 do 80%. 
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5.3.  Monta Ŝ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych  

5.3.1. Przy montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B- 
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 

Elementami wiąŜącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z 

gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

5.3.3. Przygotowanie podłoŜa: 

- podłoŜe powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 

stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 

- przed przystąpieniem do montaŜu płyt, podłoŜe skropić obficie wodą, zbyt suche podłoŜe, szybko 

odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 

- dla podłoŜa nienasiąkliwego naleŜy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłoŜenia ma na swym licu 

odchyłki do 20 mm/mb, naleŜy ją zniwelować przed rozpoczęciem montaŜu płyt. Niwelacji powierzchni 

ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach 

wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po 

związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany moŜna przystąpić do właściwego 

przyklejania płyt. 

 

 

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliŜu miejsca jej zamontowania. 

Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale naleŜy je układać gęściej. Grubość 

naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niŜ grubość przygotowanych marek. Płytę z 

naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować połoŜenie płyty, 

czyli dosunąć ją do krawędzi juŜ zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę 

(najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do 

dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 

MoŜna teŜ stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach 

wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. 
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Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuŜszymi krawędziami. Wskazane 

jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie 

wspólne regulowanie ich połoŜenia. 

 

5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoŜa 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłoŜenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, 

moŜna zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 

5.3.4., na ułoŜoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po 

płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłoŜony pasami wzdłuŜ dłuŜszych krawędzi płyt. 

Klej gipsowy uŜyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne 

rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoŜa. 

5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 

Przy nierównym podłoŜu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 

(zamurowane otwory), moŜe zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy 

pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i 

mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy 

pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu 

wyznaczać równą płaszczyznę. 

 

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoŜa przystępuje się do klejenia 

płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Badania w czasie robót  

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 

„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

W szczególności powinna być oceniana: 

równość powierzchni płyt, 

- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.1.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu wyŜszej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów 

w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 

jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m2. 

7.2. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

7.3. W przypadku  robót remontowych, dla  których  nie opracowano dokumentacji  projektowej 

wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

8.        ODBIÓR ROBOT  

8.1. Odbiór   podłoŜa    naleŜy   przeprowadzić    bezpośrednio    przed    przystąpieniem    do    robót 

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 

czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem  dopuszczalnych tolerancji) wg 

pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoŜa, 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 

e. wichrowatość powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 

kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń 

zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy 

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 

siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 

dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli. 
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Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

nie większa niŜ 2 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 
mb 

nie większe niŜ 1,5 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 

niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 

więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach powyŜej 

3,5 m wysokości 

nie większe niŜ 2 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niŜ 
3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niŜ 2 mm 

 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Podstaw ą    rozliczenia    finansowego,    z    uwzgl ędnieniem    zapisów    zawartych    pomi ędzy 

Wykonawc ą a Zamawiaj ącym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i ode brana ilo ść m2 

powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej,  która obejmuje: 

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

przygotowanie podłoŜa, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

a) na ścianach murowanych 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

- przygotowanie kleju gipsowego, 

- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoŜa, 

- przyklejenie płyt do podłoŜa wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem, 

c) na rusztach z kształtowników metalowych 

- przymocowanie   płyt   do   gotowego   rusztu   za   pomocą   wkrętów   wraz   z   przycięciem   i 

dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405      Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

Informator   o   montaŜu   płyt   gipsowo-kartonowych,   ścian   działowych,   okładzin   ściennych   i   sufitów 

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 

28-400 Pińczów. 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 

1996 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ROBOTY MALARSKIE  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie naraŜonych na 

agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 

chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich w ramach inwestycji  

Wymiana ślusarki okiennej stalowej na ślusark ę okienn ą aluminiow ą  

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Łukaszówki 4A w Zakopanem 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

malowania: 

- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 

- zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), 

obiektów budowlanych nie naraŜonych na agresję chemiczną. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 

zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 

Podło Ŝe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 

muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 

malarska. 
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Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na 

podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu -barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych - zawiesina pigmentów i obciąŜników w 

spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną 

itp.). 

Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcie ńczalne wod ą - zawiesina pigmentów i obciąŜników 

w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 

stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 

pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich  

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu  budowlanego (Dz. U. z 

2003 r. Nr 120, poz.  1133), dla 

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  

02.09.2004  r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja   techniczna   wykonania   i   odbioru   robót   (obligatoryjna   w   przypadku   zamówień   

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072), 
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- dziennik budowy – nie wymagany 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881), 

- protokoły   odbiorów   częściowych,   końcowych   i   robót  zanikających,   z   załączonymi   protokołami   

z   badań 

kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 

- wymagania dla podłoŜy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do 

napraw, 

- specyfikacje   materiałów   koniecznych   do  wykonania   robót   malarskich   z   powołaniem   się   na   

odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

- sposoby wykonania powłok malarskich, 

- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

- warunki uŜytkowania powłok malarskich. 

2.    MATERIAŁY  

2.1. Ogólne   wymagania   dotycz ące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składow ania   

podano   w   ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000 -7, pkt 2  

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
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2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1.   Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych. 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

- Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 

- Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą, 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kil ku składnikowe do rozcieńczania 

wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych  innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych Ŝywicznych innych niŜ olejne i ftalowe, 

- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 

wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kil ku składnikowe do rozcieńczania  wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

• farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym  rozcieńczalne wodą, które  powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 

• farby  na spoiwach   mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi w  postaci  ciekłej,  które   powinny  

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki,    
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w   tym:   woda,   terpentyna,   benzyna   do   lakierów   i   emalii,   spirytus   denaturowany,   inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 

Wszystkie ww.  materiały muszą  mieć własności techniczne  określone  przez  producenta  lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 

Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3.     SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-7, 

3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 

farb, 

- agregaty malarskie ze spręŜarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne   wymagania   dotycz ące   transportu   podano   w   ST   „Wymagania   og ólne"   

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający 

uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i 

uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-

89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne"  

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 
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Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów. 

5.3.  Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie  

PodłoŜe przeznaczone do malowania powinno być suchy czyli jego wilgotność, w zaleŜności od 

rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie moŜe być większa od podanej w 

tablicy 1. 

Tablica 1. Najwi ększa dopuszczalna wilgotno ść podło Ŝy mineralnych przeznaczonych do malowania  

 

Lp.  Rodzaj farby 

Największa 

wilgotność podłoŜa, 

w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Powierzchnia przeznaczona pod malowanie powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.1. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie  

większej niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia 

powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 

Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 

techniczną. 

5.3.2. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 

ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 

fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata 

techniczna. 

5.3.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4.        Warunki prowadzenia robót malarskich  

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót 

malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

- w temperaturze  nie  niŜszej  niŜ  +5°C, z dodatkowym  zastrze Ŝeniem, Ŝe w ciągu  doby  nie  

nastąpi  spadek 

temperatury poniŜej 0°C, 

- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, by temperatura podłoŜa nie 

przewyŜszyła 
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20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo 

pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 

Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niŜ 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

poŜaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., 

a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5.     Wymagania dotycz ące powłok malarskich  

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb 

dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
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Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 

5.5.2. Wymagania w  stosunku   do  powłok z farb  na  rozpuszczalnikowych   spoiwach  Ŝywicznych  

oraz farb  na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i 

połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoŜa. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoŜa. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoŜa. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju 

powłokach: 

a) na powłokach wykonanych  na elewacjach niejednolity odcień  barwy powłoki w miejscach  napraw 

tynku  po 

hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4.  Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoŜa, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 



Miejska Biblioteka Publiczna ul. Łukaszówki 4A  w Zakopanem                                                  Wymiana ślusarki okiennej stalowej na ślusarkę okienną aluminiową 

Usługi Inwestycyjne i Kosztorysowe 
„MATUSIK”  Zakopane 

56 

6.         KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich 

Przed  przystąpieniem  do robót malarskich naleŜy przeprowadzić  badanie podłoŜy oraz materiałów, 

które  będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1.   Badania podłoŜy pod malowanie 

Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących 

terminach: 

• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie    podłoŜa    powinno    być    przeprowadzane    po   zamocowaniu    i   wbudowaniu    wszystkich    

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie 

z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, 

wilgotność 

muru, 

• podłoŜy betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw 

i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych  i pocienionych - zgodność z projektem,  równość  i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem 

wymagań   normy   PN-70/B-10100,   czystość   powierzchni,   wykonanie   napraw   i   uzupełnień,   

zabezpieczenie 

elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoŜy z drewna - wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych  i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i  czystość  powierzchni, 

wykonanie 

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-

10020. Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie 

PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie  powierzchni  (z wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  naleŜy oceniać  przez  przetarcie  

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich  przyrządów. W przypadku 

wątpliwości naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.6.2.   Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 

2.2.2.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

— czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego 

zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich, 

— terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 

— wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• koŜuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

6.7. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania 

powłok malarskich. 

6.8. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

— zgodności  z  dokumentacją  projektową,   ST  i  wprowadzonymi  zmianami,   które   naniesiono  w  

dokumentacji powykonawczej, 

— jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

— prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

— jakości powłok malarskich. 



Miejska Biblioteka Publiczna ul. Łukaszówki 4A  w Zakopanem                                                  Wymiana ślusarki okiennej stalowej na ślusarkę okienną aluminiową 

Usługi Inwestycyjne i Kosztorysowe 
„MATUSIK”  Zakopane 

58 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich  odbiorze  naleŜy przeprowadzać  nie wcześniej  niŜ  po  14  dniach  od 

zakończenia  ich wykonywania. 

Badania techniczne  naleŜy  przeprowadzać w temperaturze   powietrza co  najmniej  +5°C  i  przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem  nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie   zgodności   barwy   i   połysku   -   przez   porównanie   w   świetle   rozproszonym   barwy   

i   połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy 

uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku   oczka  5   mm,   po   10   oczek w   kaŜdą  stronę   a   następnie   przetarciu   

pędzlem   naciętej   powłoki; 

przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 

powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 

powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7.         OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania o gólne"  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 

kaŜdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów aŜurowych, 

grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru. 
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Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 

obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 

zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierz chni z ozdobami  

 

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany 
lub sufitu 

Współczynnik 

a b c 
01 

02 

03 

04 

do 10%  

do 20%  

do 40% 

ponad 40% 

1,10 

1,20 

1,40 

2,00 

 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeŜnicami wraz 

z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych 

otworów (ościeŜy), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 

 

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolark i okiennej i drzwiowej 

 

Lp. Nazwa elementu Współczynnik 

a b c 
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi 

skrzydłami i ościeŜnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 

- bez szczeblin - ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 

0,05 m2 - ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2 

- ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2 - ze 

szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2 Okna i 

drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami - bez szczeblin - ze 

szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,05 m2 - ze 

szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2 - ze 

szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2 - ze 

szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2 Drzwi z 

1,30 

2,30 

1,90 

1,70 

1,50 

1,90 

4,00 

3,20 

2,75 

2,30 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

 

12 

13 

14 

 

15 

 

16 

- pełnymi z obramowaniem gładkim 

- pełnymi z obramowaniem profilowanym 

- szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 

0,1 m2 kaŜdej szyby 

- szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 

kaŜdej 

szyby 

- całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości 

do 30 cm 

2,50 

3,00 

 

2,50 

 

2,10 

 

1,70 
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Malowanie opasek i wyłogów ościeŜy oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 

rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów aŜurowych (siatek, krat, balustrad itd.) 

oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie obustronne Ŝeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię 

prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których naleŜy 

przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o 

większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 

rozwinięciu. 

7.2.     W SST moŜna ustali ć inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  

W szczególności moŜna przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 

nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w załoŜeniach szczegółowych do rozdz. 

15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 

8.        ODBIÓR   ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne"  

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w 

pkt. 5.3. 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić 

badanie podłoŜy. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz 

materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego jest wczesne wykrycie  ewentualnych   usterek w realizowanych  

robotach  i  ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli 

umowa taką formę przewiduje. 
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8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 

umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów 

i wyrobów 

budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoŜy, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 

takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeŜeli   to   moŜliwe   naleŜy   ustalić   zakres   prac   korygujących,   usunąć   niezgodności   powłoki   z   

wymaganiami 

określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeŜeli   odchylenia   od   wymagań   nie   zagraŜają   bezpieczeństwu   uŜytkownika   i   trwałości   powłoki   

malarskiej 

zamawiający moŜe wyrazić zgodę  na  dokonanie  odbioru   końcowego z jednoczesnym  

obniŜeniem  wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie 

wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5.      Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po uŜytkowaniu w 

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 

malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny  wynik  odbioru   pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu   kaucji  gwarancyjnej,   

negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone 

wady w wykonanych robotach malarskich. 

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne"  

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 

Rozliczenie robót malarskich moŜe  być dokonane jednorazowo  po wykonaniu  pełnego zakresu  

robót i  ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomiędzy   zamawiającym   a   wykonawcą   następuje   po   dokonaniu   

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i ilości  robót 

zaakceptowanych  przez 

zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 

uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie 

robót na 

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

- przygotowanie podłoŜy, 

- próby kolorów, 

- demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania 
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w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie   miejsca  pracy z  materiałów zabezpieczających  oraz  oczyszczenie   niepotrzebnie  

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą 

być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 

kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 

powyŜej 5 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

10.   PRZEPISY 

ZWIĄZANE 10.1. Normy  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie   olejno-Ŝywiczne,   ftalowe,  ftalowe   modyfikowane   i  ftalowe   

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

 

 

 

 


