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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru zadania : Przystosowanie istniejących 

sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1, 

ul. Policka 3, 71-836 Szczecin.   

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest określenie zakresu i 

sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań jakościowych odnośnie 

stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyrobów, jak również jakości wykonania robót, 

związanych z realizacją zadania pt. Przystosowanie istniejących sanitariatów do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1, ul. Policka 3, 71-836 

Szczecin.   

1.2. PRACE TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 

W trakcie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na istniejące zagospodarowanie i 
uzbrojenie występujące w rejonie robót. 

Wszystkie prace związane z wykonaniem zadania powinny zostać ujęte w cenie 

jednostkowej dla danego rodzaju robót. 

1.3.  INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych prac 

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

Budowlanym , Specyfikacją Techniczną, Normami oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 

Ochrona i utrzymanie robót  
     Od chwili przejęcia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót   

oraz mienia Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie wykonanych robót do 

czasu zakończenia odbioru końcowego robót. 

  

Zgodność robót ze specyfikacją techniczną 

Specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich 

zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w ST lub ich 

pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 

projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały winny być zgodne z ST. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z ST i 

wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 



niezwłocznie zastąpione innymi a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Miejsce prowadzenia prac 

Roboty będą wykonywane w na terenie obiektu. Odpady budowlane należy gromadzić w koszach na 

odpady budowlane. Transport materiałów budowlanych windami może być dokonywany po wyrażeniu 

na to zgody przez administracją osiedla. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w swojej ofercie koszty 

związane z zabezpieczeniem przejść dla pieszych. 

 
Przekazanie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu robót. Inwestor przekaże Wykonawcy 

teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb budowy nastąpi 
odpłatnie, z miejsca (tj. szafy ZK, zaworu) wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca wykona z 

materiałów własnych opomiarownie punktów poboru energii elektrycznej i wody. Po zakończeniu robót 

Wykonawca usunie na własny koszt w/w punkty pomiarowe. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającego -na swój koszt. 

W terminie 14 dni przed ustalonym umownie terminem rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu następujące dokumenty :                                                                                             

1.     oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o podjęciu obowiązków na 
budowie 

2.    kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót z aktualnym 

poświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.                           

Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca wykona na własny koszt ogrodzenie placu budowy w sposób uzgodniony z inspektorem 

nadzoru. Zabezpieczenie i dozorowanie budowy w trakcie realizacji robót obciąża Wykonawcę. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich                                                

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego oraz 

osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy oraz przepisy, które saw 

jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie w/w przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw 

własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych , urządzeń , materiałów lub metod. Jeśli nie 

dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 

Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 

publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni budynku i w jego sąsiedztwie. 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 



Ochrona środowiska 

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

środowiska naturalnego. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 

obciążają Wykonawcę. 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 

robót obciążają Wykonawcę. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy , Wykonawca 

rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 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 jego działalnością. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar 

wywołany przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace były wykonywane przez pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadających aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w 

zakresie BHP - szczególnie przy pracach na wysokości i przy środkach szkodliwych dla zdrowia 

(chemikaliach). Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie Wykonawca powinien 
wyznaczyć strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzić i oznakować. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU    

Akceptowanie użytych materiałów 

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Materiały 

przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 

licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjetę i zapłacone. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 

jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których sprzęt ten jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegaj ą oddzielnej opłacie. Zastosowany sprzęt (np. wyciągi lub windy 



budowlane) - podlegający przepisom o dozorze technicznym - powinien posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczające go do eksploatacji. Wyżej wymieniony sprzęt powinien mieć trwały i wyraźny napis 

określający jego parametry techniczne (nośność, dopuszczalny udźwig itp.). Do obsługi sprzętu należy 

zatrudniać osoby posiadające ku temu stosowne uprawnienia. Narzędzia używane na budowie powinny 

być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją 
producenta. Zabrania się stosowania sprzętu lub narzędzi wyeksploatowanych, uszkodzonych. 

Zabrania się stosowania sprzętu i urządzeń bez uwidocznionego producenta. Zastosowane środki i 

urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady wykonywania robót 

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

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach 

sformułowanych w umowie,  ST , PN i innych normach i instrukcjach. 

5. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT                                    

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 

żądanie inspektora nadzoru. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń                               i 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

6.WYMAGANIA DOTYCZĄCY OBMIARÓW ROBÓT 

Obmiar robót wg uzgodnień z Inwestorem. 

7. 0DBIOR ROBOT              

Rodzaje odbiorów 

•    odbiory robót zanikających 
•    odbiory częściowe elementów robót 
•    odbiór końcowy 



•    odbiór gwarancyjny 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości i ilości 

wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza 

wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

przeprowadzony będzie niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na końcowej 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. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy Inspektor nadzoru. Wykonawca przekaże w dniu zgłoszenia Inspektorowi nadzoru 

kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem w pkt. „Dokumenty 

odbioru ostatecznego" 

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru. Komisja odbiorcza dokona oceny jakościowej oraz 

zgodności wykonanych robót z ST i PN. 

Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 
Dokumenty odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty : 

1.  dziennik budowy (jeżeli wymagają tego przepisy Prawa Budowlanego) 

2. obmiar robót 
3.  kosztorys końcowy (w zależności od formy rozliczenia) 

4. dokumenty potwierdzające jakość  wbudowanych materiałów 

5.  protokoły prób i badań 
6.  protokoły odbioru robót zanikających 
7. wykaz przekazanych kluczy 

8. oświadczenia osób funkcyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym 

9.  inne dokumenty wymagana przez Inwestora 
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              CPV 45453000-7  - roboty remontowe 

 

                               SPIS TREŚCI: 

 

 

                   1.   Roboty przygotowawcze – rozbiórki 

                   2.   Konstrukcje stalowe 

                   3.  Roboty murowe 

                 4.  Tynki, gładzie gipsowe, okładzina ścienna z płytek ceramicznych 

                  5.   Posadzki 

                  6.  Stolarka drzwiowa 

7. Roboty malarskie 

8. Ścianki laminowane, systemowe 

9. Wyposażenie sanitariatów 

 

   

 

 



 

1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                            
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - rozbiórki 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 
 

• Rozbiórki stolarki drzwiowej 

• Rozbiórka okładzin ściennych, tynków 

• Rozbiórka ścianek z cegły 

• Rozbiórka istniejących posadzek 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno kanalizacyjną 
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 

 



 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

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

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót 

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

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki robót z przedmiaru 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest Umowa między Wykonawcą i Inwestorem. 

10. Uwagi szczegółowe 

        Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.



 
   

2.       SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
          – nadproża stalowe I 80 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

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

wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

- Nadproża stalowe z I 80 

1.4. Określenia podstawowe 

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

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2.  Materiały 

       Dwuteownik I 80 

3. Sprzęt 

       Sprzęt wg St-01.00.00 

4.  Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.                         

5.    Montaż konstrukcji 

 Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji.  

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 



7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru robót. 

8. Odbiór robót 

Montaż nadproży z dwuteowników 80 podlega zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Rozliczenie ryczałtowe. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                      

       – roboty murowe 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- Ścianki działowe z cegły dziurawki. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2.  Materiały 

- cegła dziurawka kl.15 

- wapno suchogaszone 

- cement portlandzki 35 

- piasek do zapraw 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Ścianki należy wykonywać warstwami, z zachowaniem   prawidłowego wiązania i grubości 

spoin. 



Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót są jednostki przedmiaru robót. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Rozliczenie wg Umowy. 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 



 

 

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
                   -  tynki, gładzie gipsowe, okładzina ścienna z płytek ceramicznych 

 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie tynków wewnętrznych obiektu  

Tynki wewnętrzne 

Gładzie gipsowe 

Okładzina ścienna z płytek ceramicznych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami Inwestora 

2.  Materiały. 

                    Płytki ceramiczne 

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

Kształtowniki stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 

Gładź gipsowa 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 



a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

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

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

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

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 

o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm 

na długości łaty dwumetrowej. 

 

 



5.5. Wykonywanie gładzi gipsowej. 

Gładź gipsową wykonywać zgodnie z instrukcją na opakowaniu, na podłożu zagruntowanym Uni-   

Gruntem. 

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.   Kontrola jakości 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
.  

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  

8.2. Odbiór tynków 

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

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp., 

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

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

9.  Podstawa płatności 

Rozliczenie wg Umowy 

10.  Przepisy związane 

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

i wytrzymałościowych. 



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

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 



  

 

5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 - POSADZKI 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

- Ułożenie płytek podłogowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. Materiały 

- Folia budowlana 

- Folia w płynie 

- Płytki podłogowe 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5.  Wykonanie robót 

Roboty wykonać zgodnie z ST-01.00.00 oraz obowiązującymi przepisami 

6.  Kontrola jakości 

        Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 



Materiały muszą posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

        Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie 

dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

 

9. Podstawa płatności 

Rozliczenie wg Umowy. 

10.  Przepisy związane 

  Dokumentacja techniczna



  

 

6.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 - stolarka drzwiowa 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

- Drzwi drewniane ( w okleinie białej ) wg wykazu PT 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producent 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora. 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 



5.  Wykonanie robót 

Drzwi montować zgodnie z instrukcją producenta. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów, 

sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót są jednostki przedmiaru robót. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

 Rozliczenie ryczałtowe.  

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 

 

  

 



  

 

7.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                        
-  roboty malarskie 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie następujących robót malarskich: 

-  Malowanie podłoży gipsowych 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2.  Materiały 

- farba lateksowa 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków 

4.  Transport 

Farby pakowane, transport ręczny. 

5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

może spaść poniżej +1°C. 



W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

6.2. Roboty malarskie. 

 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  

8.  Odbiór robót 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie 

odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

9.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest Umowa między Wykonawcą i Inwestorem 

10.  Przepisy związane 

Dokumentacja techniczna 

 

 

 

 

 

 

 



8.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 - ścianki systemowe laminowane 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścianek systemowych z drzwiami. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W skład tych robót wchodzi: 

- Ścianki laminowane systemowe z drzwiami 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producent 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora. 

4.  Transport 

Dowolny transport 

5.  Wykonanie robót 

Ścianki i drzwi montować zgodnie z instrukcją producenta. 

6.  Kontrola jakości 

        Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów, 

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 Roboty podlegają odbiorowi. 



7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót są jednostki przedmiaru robót. 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

 Rozliczenie wg Umowy.  

10.  Przepisy związane 

Dokumentacja techniczna. 

Instrukcja producenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 - wyposażenie łazienek 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wyposażenia łazienek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W skład tych robót wchodzi: 

- Montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją techniczną. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2.  Materiały 

- pochwyty przy sanitariatach i natryskach 

- składane ławki pod natryski 

- osłony na grzejniki 

- umywalki, baterie ( umywalkowa, prysznicowa ), kompakt WC 

- oprawy oświetleniowe szczelne 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora. 

4.  Transport 

Dowolny środek transportowy. 

5.  Wykonanie robót 

Urządzenia montować montować zgodnie z instrukcją producenta. 

6.  Kontrola jakości 

        Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 



 Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót są jednostki przedmiaru robót. 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

 Rozliczenie wg Umowy.  

10.  Przepisy związane 

Dokumentacja techniczna. 

Instrukcja producenta 

 

 


