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1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i   

odbioru robót dla zadania pn. „ Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni 
dla kultury  – etap II - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ MIEJSKIEGO DOMU 
KULTURY W RADOMSKU.  

 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi 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, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza sie wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy 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 także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających sie na całość użytkową. 
 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegąjących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 
montażu. 



 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy 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 użytkową. 
 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 



załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy 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 pózn. zm.). 
 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 



bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.40. przedmiarze 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. 
 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało sie obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.43. Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).  
 
1.5.  Ogólne wymagania 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 



1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, − 
dostarczona przez Zamawiającego, 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 
projektowa i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest 
włączony w cenę umowna. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 



2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 



 
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
i do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 



Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu na drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 



osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
      − projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i    
graficznej 
     − plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
     − projekt organizacji budowy, 
 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
5.2.3. Decyzja Inspektora nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, i w SST, a także w normach i wytycznych.  
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 



− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
 
6.3.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6.  Certyfikaty i deklaracje 



Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.7.  Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badan z podaniem kto je przeprowadzał, 



• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, 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 książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 



Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęty pomiarowe 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego odbioru 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 



Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 



Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia sie w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót demontażowych i wyburzeniowych związanych z wykonaniem 
zadania pn: „ Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury  
– etap II - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ MIEJSKIEGO DOMU 
KULTURY W RADOMSKU. 
 
1.2.  Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyburzeniowych. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 
przy zadaniu dla SST i obejmują: 
- wykucie, rozkucie otworów, wnęk 
- demontaż podłóg, foteli, 
- wykucie z muru ościeżnic 
- demontaż urządzeń i instalacji 
- wywóz gruzu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz Ogólna Specyfikacji Techniczna punkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa 
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa 
lub SST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie,  że jest 
włączony w cenę umowną 
 
 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym 
jako rezultat realizacji. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 



właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje sie,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później ni  w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 



2. Materiały 
Powyższa specyfikacja nie przewiduje zastosowania materiałów przy robotach 
rozbiórkowych, z wyjątkiem drewna do robót zabezpieczających oraz rynien zsypowych. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania /młoty pneumatyczne lub elektryczne/ przenoszenia części konstrukcji / żuraw 
przyścienny/ 
– jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu /spycharki, ładowarki/ 
– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu . 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do jego 
rodzaju oraz objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i ładowania. Zwiększenie odległości transportu ponad 



wartości zatwierdzone nie może być podstawa roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2.  Zasady bezpieczeństwa wykonywania robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren na, którym sie odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Pracownicy powinny być zapoznani 
z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te 
powinny być wykonywane w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. W czasie rozbiórki zabronione jest 
przebywanie ludzi w niej położonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego 
obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe,, które powinny mieć 
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na 
stropach balkonach klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, a także 
obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie. Podczas 
wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie srodków ochrony 
indywidualnej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.2. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 



• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i SST, 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 książki obmiarów. 



Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okres trwania robót. 
 
7.3.  Czas przygotowania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. Obiór robót 
8.1.  Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak ni  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 



pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i 
SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
 
10. Przepisy zawiązane 



[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obudowy ścian z płyt akustycznych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Wykonanie ścian z płyt gipsowo - kartonowych 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.2. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
2.3. TRANSPORT 
2.3.1.Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy 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. 
2.3.2.Transport 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 .Rozładunek płyt 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
2.4. WYKONANIE ROBÓT. 
2.4.1. Warunki przystąpienia do robót 
–Przed przystąpieniem do wykonywania ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego. 
–Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
–Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu 
i odpadów. 
–Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
–Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
2.4.2. Ścianki  
a)wytrasowanie miejsc montażu - wyznaczamy przebieg ściany na podłodze zaznaczając 
ewentualne otwory drzwiowe , na otaczających ścianach i sufitach, 
b)zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za 
pomocą uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . 



Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża 
muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 
c)zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW muszą wchodzić 
w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje się do 
poziomych profili UW. Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 
30 cm, 
d)pokrycie pierwszej strony ściany – przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami powinien 
wynosić 20 cm . Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej 
profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm . U gory należy 
pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją 
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW 
mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do 
pierwszej warstwy. 
e)Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po 
ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między 
profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
f) Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 
przykręcania płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby 
wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami CW. 
Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Jeżeli wysokość ściany 
jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u gory i 
dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm . 
W przypadku poszycia dwuwarstwowego, płyty montuje się z przesunięciem spoin 
(przesunięcie spoiny pionowej warstwy 1/wewnętrznej płyt względem warstwy 2/zewnętrznej 
≥ 200 mm). Technikę klejenia spoin stosuje się tylko do warstwy wierzchniej; pierwszą 
warstwę łączy się na styk, także w przypadku konstrukcji, którym stawiane są wymagania 
dotyczące ochrony pożarowej. 
Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwracać uwagę na konieczność przesunięcia 
spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 
Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów samogwintujących lub klamer w rozstawie 
25 cm. 
2.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.5.1. Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robot obejmuje dla ścian z płyt gipsowo 
-  kartonowych: 
- kontrolę elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych 
elementów łącznikowych, 
- kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian, 
- kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 
- kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany 
- kontrolę wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych, 
- kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 
- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 



Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałow powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.6. OBMIAR ROBÓT 
2.6.1. Jednostka obmiarowania 
Jednostką obmiarową ścian z płyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2]. 
2.7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robot do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikających i 
ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robot, kontrolując ich jakość w 
sposób podany w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli, chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą , Dokumentacją Projektową i instrukcjami 
technicznymi stosowanych produktów, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
2.7.1. Wymagania techniczne 
Ścianki powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe dotyczące: 
- odporności na uderzenia, 
- nośności i sztywności, 
- odporności na zawilgocenie, 
- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 
- trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
- higieny i zdrowotności. 
2.7.2. Wymagania przy odbiorze 
–odchylenie zamontowanej ściany od pionu nie powinno przekraczać 3 mm, 
–konstrukcja ściany powinna pozwalać na prowadzenie przewodów elektrycznych i osadzanie 
osprzętu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgałęziających itp.) oraz powinna umożliwić 
zawieszanie obrazów i niewielkich półek; ponadto prowadzone wewnątrz i na zewnątrz 
ściany instalacje ciężkie (przewody wentylacyjne, wodno – kanalizacyjne) nie powinny 
obciążać jej konstrukcji podstawowej, 
–konstrukcja styku ściany z podłogą powinna uniemożliwić przesunięcie ściany w skutek 
działań sił poziomych; konstrukcja styku ściany ze stropem powinna eliminować nacisk 
stropu na ścianę, wywołany jego ugięciem, 
–ściany i połączenia należy tak skonstruować, aby były spełnione wymagania 
przeciwpożarowe i akustyczne, 
–materiały konstrukcyjne, wypełniające i uszczelniające powinny być odporne na działanie 
czynników chemicznych i fizycznych, 
–ściany oddzielające pomieszczenia mokre powinny spełniać następujące dodatkowe 
wymagania: 
b)cała powierzchnia ściany wraz ze stykami powinna być wodoszczelna; dolne części ściany 
powinny być odporne na działanie warstwy wody wysokości co najmniej 2 cm, 
c)materiały uszczelniające styki powinny trwale uniemożliwić przenikanie wody 
–powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości 
widocznych z odległości 1m, 
–złącza elementów powinny być niewidoczne, 
–naroża ścian i styki z ościeżnicami powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 



2.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
2.8.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 
a)czynności przygotowawcze i montażowe: 
–przygotowanie stanowiska roboczego, 
–obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
–ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
–przygotowanie konstrukcji nośnej, 
–obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
–przymocowanie płyt do gotowej konstrukcji za pomocą wkrętów wraz 
z przycięciem i dopasowaniem, 
b)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. 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 
2.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
2.9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
1.Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 
2.Aprobata Techniczna produktów. 
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Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów systemowych akustycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1 .Znaczy to, i projektant 
sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
— wykonanie sufitów podwieszanych  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
Procedura — dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze — procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty technicznej instrukcje, 
Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 Roboty Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
Wymagania ogólne” pkt 1 .5. 
 
2. Materiały 
2.1. Płyty mineralne typu amstrong. parametry 
Pochłanianie dźwięku (aw) = 0.95 (H) 
Odbicie światła (%)= 4-10 
Odporność na wilgoć (RH%) = 100 
Przewodność cieplna 0.052 - 0.057 
Ciężar (kg/m2) = do 8kg/m2 
Zmywalna = Zmywalne wilgotną ściereczką 
bakteriobójcza = Hamujące powstawanie grzybów 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. Transport 



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą 
stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 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 umożliwiają 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 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
— Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice 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 montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
— Okładziny należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, e w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%. 
— Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinna być oceniana: 
— równość powierzchni płyt, 
— narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
— wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
— wilgotność i nasiąkliwość, 
— obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Odbiór podłoża 
Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywne wynik. 
 
7.2. 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 podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 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 założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
suchych tynków należy 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 poniższej tabeli. 
 
8. Podstawa płatności 
Zasady płatności i rozliczeń finansowych za wykonane roboty, wymienione w 
dokumentacjach projektowych i opracowaniach kosztorysowych, określa Dokumentacja 
Przetargowa oraz Umowa z Wykonawcą. 
 
9. Przepisy związane 
9.1. Normy 
— PN-72/B-1 01 22 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
— PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
— Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości 
i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MALOWANIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 

      1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie poniższych czynności: 
-Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. 
 
2.  Materiały 
2.1. Woda PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje lub muł. 
 
2.2. Farba silikonowa  
Należy stosować farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadać świadectwo 
dopuszczeniowe.  Farbę lateksową należy dobrać tak aby nie tworzyła konfliktu z podłożem. 
Np.: farba akrylowa na polioctanie winylu nie może być stosowana na podłożu alkalicznym. 
Należy odczekać ok. 4-6 tygodni od wykonania tynków. 
Farba musi posiadać świadectwo dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie. 
 
3. Sprzęt  
Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub agregatów malarskich. 
 
4. Transport 
Farby należy transportować w opakowaniach firmowych. Farby należy transportować przy 
temperaturze powyżej + 5 st C. 
 
5. Wykonanie robót  
  
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone i zagruntowane. 
 
5.2. Wykonanie robót 
- Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.  
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa niż 4% 



- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie należy wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających: 
Wykonaniu podkładu pod wykładziny podłogowe 
- Drugie malowanie można wykonać po : 
Ułożeniu posadzek 
 
5.3. Gruntowanie  
Farbę lateksowa  nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 
pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do 
pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 
1:1. 
 
5.4. Wykonywanie powłok malarskich 
5.4.2. Malowanie farbami silikonowymi. 
Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub z agregatu. Powłoki powinny być 
niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu) 
oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać 
aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
 
6. Kontrola jakości  
Roboty malarskie kontrolowane są po ich wykonaniu: 
-Dla farb lateksowych  po 7 dniach 
-Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza powyżej +5 st C.i wilgotności 
powietrza mniejszej niż 65%. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie: 
Wyglądu zewnętrznego 
Zgodności barwy z projektem lub ustaleniami z Inwestorem 
Doboru właściwych farb 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót malarskich polega na: 
Sprawdzeniu Wyglądu zewnętrznego powłok malarskich. Sprawdzeniu odporności powłoki 
na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepności powłoki 
do podłoża przez wykonanie próby ostrym narzędziem o ostrzu chirurgicznym.  Sprawdzeniu 
odporności na zmywanie wodą polegającym na zwilżeniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna 
na zmywanie wodą jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po 
wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy, zmiany barwy 
lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Sprawdzeniu odporności na 
zmywanie wodą z mydłem - jak wyżej lecz wodę należy zmieszać z mydłem. Wynik 
sprawdzenia jakości robót powinny być wpisany do protokoły częściowego. Jeśli wyniki 
posiadają pozytywny wynik w każdym punkcie to prace mogą być odebrane. Jeżeli nie – to 



powierzchnię malarską należy usunąć i wykonać jeszcze raz lub poprawić przez kolejne 
malowanie – czynność tą należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
  
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest obmiar powierzchni malowanej w m2 oraz cena jednostkowa, która 
obejmuje: 
Przygotowanie farb wraz z transportem 
Ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich 
Wykonanie pracy malarskiej 
Uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚLUSARKA ALUMINIOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Wstęp 

1.1. Wymagania ogólne  
Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz 
sposób zamontowania konstrukcji uwzględnia:  
- bezpieczeństwo pożarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności 
ogniowej,  
- ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń,  
- właściwości wytrzymałościowe,  
- wymagania ochrony cieplnej,  
- wymagania dotyczące szczelności na przenikanie wody opadowej,  
- wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza,  
- aspekty odporności na korozję.  
Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowej powinny posiadać:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  
Konstrukcje wykonać kompletne z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi 
proszkowo. Ponadto muszą być całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, 
zapewnić kompensację wydłużeń termicznych, zdylatowane w miejscach występowania 
dylatacji budynku. Wszystkie połączenia i zakotwienia muszą być pewne i stabilne, 
pozbawione nierówności i szczelin na stykach. Należy zapewnić odprowadzenie wody z 
wnętrza konstrukcji oraz przewietrzanie za pośrednictwem systemowych rozwiązań. 

1.2. Drzwi zewnętrzne  
Jako referencyjny przyjęto system lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak 
podano poniżej:  
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN 
AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności 
wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,  
b) wymiary profili :  
- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 74 mm,  
- głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego : 83 mm,  
- szerokość widokowa profili : 52 – 77mm dla ościeżnicy dla słupka pionowego 71 – 102mm,  
c) odporność na obciążenia wiatrem według PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie C,  
d) współczynnik przenikania ciepła: U=1,1W/m2*K wg PN-EN ISO 10077-2:2005,  
e) izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min: Rw = 30-40 dB dla okien szczelnych 
(bez szczelin infiltracyjnych),  
f) szczelność konstrukcji  
- przepuszczalność powietrza klasa 3 wg PN-EN 12207:2001,  
- wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa A5  
g) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy 
zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest 
wymagane),  
h) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki,  
i) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:  
- grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 
2808:2000,  
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej 
powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej,  
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,  



- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły 
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,  
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody 
destylowanej w temperaturze 23˚C i 40˚C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 
1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 
0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,  
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru,  
j) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości,  
k) szklenie wg zestawienia stolarki,  
l) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali 
nierdzewnej,  
m) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,  
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 
 
2. Transport i składowanie  
2.1. Składowanie  
Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone 
przed kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach 
wyłożonych drewnem i gumą w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny być 
oddzielone przekładkami z miękkiego drewna lub materiału o podobnych właściwościach. 
Punkty podparcia powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom.  
 
2.2. Transport  
Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich 
powierzchni oraz powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości. 
Należy zabezpieczyć naroża, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystające elementy przed 
zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione.  
Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię 
polietylenową. Transportowane profile powinny być podparte w kilku punktach na 
drewnianych belkach wyłożonych gumą. Ilość podpór powinna gwarantować zachowanie 
prostoliniowości profilu. Podczas układania profili należy zwrócić uwagę czy elementy 
podporowe są czyste. W razie stwierdzenia występowania ziaren piasku, opiłków metalu itp. 
należy je usunąć. Transportowane profile powinny być zabezpieczone przez możliwością 
przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu profili w stosy należy zwrócić uwagę, 
aby ciężar układanych profili nie powodował uszkodzeń przekrojów poprzecznych 
(wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca się transportowanie profili 
zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg).  
 
2.3. Kontakt z innymi materiałami  
Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w 
budownictwie, pozbawionymi powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powodują 
utlenianie aluminium. Korozja szczególnie szybko postępuje w warunkach podwyższonej 
wilgotności. W związku z tym zaleca się zawsze oddzielić aluminium od innych metali 
warstwą izolacyjną. Powyższe uwagi nie dotyczą stali nierdzewnej, która przy kontakcie z 
aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzią i jej stopami oraz 
ołowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakości powierzchni może być 
stosowana.  



Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na 
aluminium, szczególnie w warunkach dużej wilgotności. Mogą one być przyczyną różnych 
rodzajów korozji oraz nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. Także 
drewno, w zależności od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, może również być przyczyną 
powstawania korozji powierzchni aluminium. 
 
3. Wykonanie robót  
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić:  
- prawidłowość wykonania konstrukcji aluminiowych,  
- możliwość mocowania elementów do budynku,  
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
 
3.1. Montaż ślusarki drzwiowej  
 
Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań 
systemowych, zwracając szczególną uwagę na:  
- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian,  
- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, 
powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin,  
- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć 
fragmenty ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską,  
- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed 
wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania,  
- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały 
pozycję równoległą,  
- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie 
poziomo; wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni,  
- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po 
bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie 
ościeżnicy;  
- ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co najmniej 
dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawędzi) i jeden w takiej samej odległości od góry 
konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, pionowych – 750 mm; 
głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 
rozporowego,  
- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 
ościeżnicy,  
- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze 
zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała,  
- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem,  
- w przypadku konstrukcji p.poż. ościeżnicę uszczelnić zgodnie z wytycznymi producenta 
stolarki.  
 
4. Dobór profili  
Ściany osłonowe słupowo-ryglowe stanowią obciążenie konstrukcji nośnej budynku, 
natomiast nie mogą przenosić obciążeń wywołanych elementami konstrukcji lub konstrukcją 
tego budynku. Ściany osłonowe mogą podlegać następującym obciążeniom:  
- obciążenie wiatrem,  



- obciążenie śniegiem,  
- obciążenie poziomą siłą skupioną od naporu tłumu,  
- ciężar własny konstrukcji i wypełnień,  
- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy 
mocowane do konstrukcji nośnej rusztu.  
 
Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania ściany osłonowej powinny być dobrane na 
podstawie wcześniejszych obliczeń wytrzymałościowych. Obliczenia należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, według metody stanów granicznych: 
SGU oraz SGN.  
Wartości dopuszczalne ugięć wynikają z warunków wytrzymałościowych kształtowników 
aluminiowych i warunków, przy których może dojść do pękania szyb. Dla ścian osłonowych 
dopuszczalne ugięcia wynoszą:  
a) dla słupów i rygli w kierunku prostopadłym do powierzchni (płaszczyzna x-x): 1/200 lub 
15mm rozpiętości przęsła (między podporami)  
b) dla rygli w kierunku równoległym do powierzchni (płaszczyzna y-y): nie więcej niż 3 mm,  
c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadłym. 
 
 
5. Ochrona środowiska  
Produkty wchodzące w skład zestawu materiałów do wykonania lekkich ścian osłonowych są 
przyjaznymi i bezpiecznymi dla środowiska naturalnego. Większość tych materiałów może 
być poddana procesom odzysku i ponownego wykorzystania:  
- kształtowniki aluminiowe i ich odpady produkcyjne w postaci wiórów, ścinków i odcinków 
kształtowników podlegają w 100% procesom odzysku i ponownego przerobu,  
- elementy poliamidowe formowane lub wytłaczane podlegają w 100% ponownemu 
przerobowi,  
- uszczelki ciągłe i inne elementy z TPE podlegają w 100% ponownemu przerobowi,  
- złom stalowy, w tym złom stali nierdzewnych i kwasoodpornych pochodzący z elementów 
okuć, elementów złącznych podlegają w 100% ponownemu przerobowi,  
- uszczelki z EPDM wg obecnego stanu wiedzy i rozwoju technologii, jako nienadające się do 
ponownego przerobu, podlegają procesowi utylizacji.  
 
6. Przepisy związane  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania.  
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór.  
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 
właściwości oszklenia.  
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
przerobionych plastycznie. Oznaczenia stanów.  
PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
przerobionych plastycznie. Część 3:Skład chemiczny.  
PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania 
ciepła „U”. Metoda obliczeniowa.  



PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne 
ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: Tolerancja wymiarów i kształtu.  
PN-EN 12152:2004 Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja.  
PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja.  
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.  
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja.  
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.  
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian 
wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach.  
PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania 
eksploatacyjne.  
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy 
tolerancji.  
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji.  
. 
 
 
 
 
 
 


