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               1.1.Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót 
budowlano – montaŜowych dla zadania inwestycyjnego „PROJEKT WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI 
OKIENNEJ W SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – „WYKORZYSTANIE 
GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA CHŁODNICZEGO DO 
CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych  specyfikacji 
technicznych  (SST) stosowanych  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano-
montaŜowych. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niŜej wymienionymi 
specyfikacjami: 

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 
B.02.00.00 - Roboty pokrywcze – obróbki blacharskie  
B.03.00.00 - Roboty tynkarskie 
B.04.00.00 - Stolarka okienna  
B.05.00.00 - Roboty malarskie  
B.06.00.00 - Roboty elewacyjne 
B.07.00.00 - Roboty elewacyjne murowe 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o: 
    l .4. l.          obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
b)budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
c)obiekt małej architektury. 

 
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3.budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, składowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe.. 

1.4.4.tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony   do czasowego 
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe. 

1.4.5.budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego; 

1.4.6.robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na montaŜu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

1.4.7.urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym -  naleŜy przez to  rozumieć urządzenia techniczne 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.4.8.terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.9.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 
l.4.10.      pozwolenie na budowę  - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i           

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego; 
1.4.11  dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć zgłoszenie robót budowlanych  wraz z załączonymi 

rysunkami  i opisami słuŜącymi  realizacji zamówienia ,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych, ksiąŜkę 
obmiarów 

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót  
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1.4.13. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.4.14.  właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organy administracji  architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości  

 1.4.15 . wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów    o badaniach i certyfikacji, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

1.4.16 Właściwy organ moŜe w decyzji nałoŜyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, w drodze  

1.4.17.Do podstawowych obowiązków projektanta naleŜy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposób zgodny z 
ustaleniami z Zamawiającym , wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, zapewnienie,  w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
przepisów. 

1.4.18.Uczestnikami procesu budowlanego są: 

•Inwestor;   

•Projektant; 

•Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 

1.4.19.Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót 
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

1.4.20.Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, posiadający uprawnienia do: 

              - projektowania sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych; 

                       -  kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementów  

                          budowlanych . 
   - sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 
inwestorski); 

  - sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

 

1.4.21.Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

1.4.22.Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposaŜenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy 
wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty, przenośne, wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

l .4.23.   Ilekro ć w niniejszych OST jest mowa o: 

•wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie zamówienia , którego dotyczy niniejsze 
opracowanie ; 

•zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego naleŜą: 
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

1.4.24.Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy   ocenie   technicznej   prawidłowości   
wykonania   budowy,   rozbiórki   lub   montaŜu,   których stwierdzenie po zakończeniu robót  byłoby utrudnione lub niemoŜliwe. 
Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. W  niniejszym 
zamówieniu nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy . 

1.4.25.Kierownik Budowy  - osoba wskazana  przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego , upowaŜniona do 
kierowania robotami  

1.4.26.  Kosztorys ofertowy – sporządzony przez Wykonawcę na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej  . 

1.4.27.Przedmiar robót  - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
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1.4.28.Księga obmiarów – sporządzony przez wykonawcę i akceptowany  przez Zamawiającego wykaz obmiaru wykonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
osobę wyznaczoną przez Zamawiającego . 

1.4.29. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
zaakceptowane przez Zamawiającego . 

1.4.30.Polecenie osoby nadzorującej wykonanie robót  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez osobę wskazaną przez 
Zamawiającego  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej .                     

.4.32.  Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.5.1.Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację terenu, oraz co najmniej 1 
egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej . 

            1.5.2.Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej  i komplet Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i odbioru robót budowlanych . 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub w SST to naleŜy przyjąć przeciętne 
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być 
prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przewaŜającej mierze w 
pobliŜu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub SST, ale osiągnięto moŜliwą do 
zaakceptowania jakość elementy budowli, to przedstawiciel Zamawiającego upowaŜniony do odbioru robót  moŜe akceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak moŜe zastosować odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub SST. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez przedstawiciela 
Zamawiającego upowaŜnionego  do odbioru robót  . W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

       
       1.5.4.      Zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

 1.5.5.   Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na  terenie 

budowy oraz maszynach i pojazdach . 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

     1.5.6.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do uŜycia. JeŜeli jakiekolwiek 
szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo 
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powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 
rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których połoŜenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, 
powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i 
powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąŜa Wykonawcę. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 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 powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte kontraktem. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.    MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne waŜne w chwili ich nabycia 
oraz musza być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest moŜliwa jedynie za 
zgodą projektanta i osoby  wskazanej  przez Zamawiającego do odbioru  robót budowlanych . Źródła uzyskania wszystkich 
materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 

2.2.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli    dokumentacja    lub    SST   przewidują   moŜliwość   wariantowego   wyboru   rodzaju    materiałów w   
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego  o swoim wyborze co najmniej 1 tydzień  
przed uŜyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego .  

 
2..3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego  jeŜeli ten zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których 
zostały zakupione w takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod osoby 
wyznaczonej przez Zamawiającego do nadzoru robót. . 

KaŜdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie posiadające atestów, certyfikatów 
lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania zapewniające zachowanie 
ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady 
materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez osobę  wskazaną  przez Zamawiającego do odbioru   
robót budowlanych 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez osobę  
wskazaną  przez Zamawiającego do odbioru  robót budowlanych .  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
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gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej  przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót  budowlanych, w terminie 
przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami osoby wskazanej przez Zamawiającego do nadzoru robót  budowlanych , Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej . 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie osoba wskazana przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.  

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót  budowlanych będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. W uzasadnionych sytuacjach  gdy 

zachodzi wątpliwość co do jakości uŜytych przez Wykonawcę materiałów , na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów wraz z laboratorium, sprzętem i personelem do 
przeprowadzenia badań .  

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2.Pobieranie próbek 

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi wątpliwość co do jakości uŜytych przez Wykonawcę materiałów , na Ŝądanie 
zamawiającego personel do przeprowadzenia badań dokona poboru próbek zakwestionowanego  materiału . Próbki powinny być 
pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

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 moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osobę 
wskazaną przez Zamawiającego do nadzoru robót  budowlanych. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi osobę wskazaną przez Zamawiającego do odbioru robót  
budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych. 

6.4.Raporty z badań 

Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaŜe je kompletne osobie wskazanej przez Zamawiającego do 
odbioru robót  po zakończeniu budowy. 

 

6.5.Badania prowadzone przez osobę wskazaną przez Zamawiającego do odbioru robót  budowlanych 

 W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi wątpliwość co do jakości uŜytych przez Wykonawcę materiałów , dla celów 
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kontroli jakości i zatwierdzenia. osoba wskazana przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych uprawniona jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

6.6.Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca winien stosować tylko i wyłącznie materiały budowlane posiadające : 

1)  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi   na   
podstawie   Polskich   Norm,   aprobat   technicznych   oraz   właściwych   przepisów i dokumentów technicznych; 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt  które spełniają wymogi ST. 

6.8. Dokumenty budowy 

1) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

2) Dokumenty laboratoryjne – w uzasadnionych wypadkach  

7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej  przez Zamawiającego do nadzoru robót  
budowlanych o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 

7.2.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
 

8.ODBIÓR ROBOT 
 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b)odbiorowi końcowemu ; 
c)odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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 umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje osoba upowaŜniona przez Zamawiającego . 

8.3.Odbiór częściowy 

Przy realizacji zamówienia , którego dotyczy niniejsza specyfikacja nie występuje . 

8.4. Odbiór końcowy robót 

 8.4.1.Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 
całkowitej . Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem 
złoŜonym na piśmie do Zamawiającego .  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
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wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

1)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
2)Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
  a)  dokumentację   projektową   podstawową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową   
       jeśli   została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne  
c) rejestry obmiarów (oryginały); 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, - jeŜeli wystąpiły   
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  

  f)     protokół pomiarów rezystencji instalacji odgromowej  sporządzony przez uprawnioną osobę  
          Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje  
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu    z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór końcowy  robót". 

 
9. PODSTAWAPŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

•robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
•wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy; 

•wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

•koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i eksploatacji zaplecza budowy, 
koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu; 

•zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwaga: do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

•Ustawa - Prawo Budowlane; 
•Polskie Normy i Normy BranŜowe; 
•Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych; 
•Deklaracje zgodności oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie; 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

B.01.00.00 Roboty rozbiórkowe   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych   dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  „ PROJEKT WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ W 
SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – „WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 
WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórki elementów budynku szpitalnego ( rozbiórka części ścian murowanych, rozbiórka stolarki okiennej i 
drzwiowej, rozbiórka posadzek itp.). 

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 i SST . 

2.MATERIAŁY 
 Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

3.SPRZĘT 
 Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt nie wpływający negatywnie na jakość wykonywanych robót . NaleŜy 
uŜywać wysokiej jakości sprzęt elektryczny lub pneumatyczny, pozwalający na dokładność prac. 

4.TRANSPORT 
        Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu sprawnymi technicznie. PrzewoŜony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykucie podokienników – [m] 
– Rozbiórka ościeŜnic okiennych – do 2m2 [szt.]; >2m2 [m2] 
- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórek – [ m3 ] 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez zamawiającego  
, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

B.02.00.00 Roboty pokrywcze 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót dekarskich przewidzianych do wykonania przy realizacji zamówienia pod nazwą 
„ PROJEKT WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ W SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – 
„WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA CHŁODNICZEGO DO 
CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót dekarskich 
wykonywanych na miejscu.  
 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dekarskich:        
-  wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej - podokienniki 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową , dokumentacją 
projektową ,  pozostałymi SST.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego . 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 
Podokienniki okienne naleŜy wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm w kolorze brązowym. 
Spadki pod obróbki blacharskie – wykonać z zaprawy budowlanej. 
 
3.  SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania wykonawcy . 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez Zamawiającego lub upowaŜnioną przez niego osobę  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

 
4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót dekarskich moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót blacharskich: 
-  do robót blacharskich naleŜy przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa z dokumentacja techniczną 



 13 

oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadków, stanowiących zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na 
wszystkich murach podokiennych 
- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych 
- po oczyszczeniu podłoŜy z zanieczyszczeń 
5.3 Warunki atmosferyczne 
- roboty blacharskie, z wyjątkiem robót z blach cynkowych mogą być wykonywane w kaŜdej porze roku, bez 
względu na temperaturę 
- nie naleŜy wykonywać robót blacharskich na oblodzonym podłoŜu 
5.4. Wygięcie blachy  
- wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło peknięcie blachy 
5.5 Izolowanie blachy 
- blachy nie naleŜy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo wapienny oraz materiały 
zawierające siarkę. NaleŜy takŜe unikać bezpośredniego stykania się blach z metalami mogącymi wytworzyć 
ogniwo elektryczne 
- w przypadku konieczności ułoŜenia blach w warunkach omawianych wyŜej, naleŜy wykonać izolację blach 
warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym 
5.6. Wykonanie zabezpieczeń elewacyjnych 
- zabezpieczenia elewacyjne powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym 
 - powinny być ułoŜone na uprzednio przygotowanych podłoŜach z odpowiednimi spadkami 
- zabezpieczenia elewacyjne powinny być zakończone zębem okapowym zgodnie z PN-61/B-10245 rys. nr 25. Ząb 
okapowy powinien być zakryty z boku nakładkami plastikowymi w kolorze brązowym 
 5.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia elementów podokienników niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę osoby wskazanej przez zamawiającego do 
nadzorowania wykonywanych robót co do sposobu wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 

     - Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 

 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
UpowaŜniony przedstawiciel zamawiającego  powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i  
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  
6.3 Podokienniki zewnętrzne naleŜy montować pod ramą okienną. Nie dopuszcza się montaŜu obróbki blacharskiej 
jako nakładki na okno.  
Dopuszcza się zastosowanie listwy PCV maskującej styk okna z parapetem wewnętrznym. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 obróbki blacharskiej  

 
8. ODBIORY ROBÓT  PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót 
polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich.  

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań . 
- MontaŜ podokienników z blachy powlekanej 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    

   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

B.03.00.00 Roboty tynkarskie 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania robót 
tynkarskich  dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  „ PROJEKT WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ W SZPITALU – 
„PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – „WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY 
UśYTKOWEJ I CZYNNIKA CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
 
1.1 Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót tynkarskich 
wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót tynkarskich:  
- wykonanie tynków wewnętrznych  
- wykonanie tynków zewnętrznych  
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na rysunkach 
technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót tynkarskich:  
� wykonanie tynków zewnętrznych  
� wykonanie tynków wewnętrznych 
� roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, rysunkami 
określającymi lokalizację i rodzaj wykonywanych robót ,  pozostałymi SST. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji osoby wskazanej przez  inwestora do odbioru robót . 
 
1.5.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.  

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 
 
2.2. Zaprawa tynkarska cem.-wap.. Marka i rodzaj zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 
Przygotowanie zapraw do robót powinno być wykonywane mechanicznie.   
2.3 Systemowa Zaprawa tynkarska do murów zasolonych i zawilgoconych – tynk podkładowy obrzutka, tynk 
podkładowy do zasolenia, tynk renowacyjny do zasolonych murów 
 
2.3. Materiały uzupełniające 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: farba gruntująca, metalowe naroŜniki ochronne, siatka z włókna 
szklanego, klej do styropianu. Wszystkie wymienione w/w materiały muszą być przechowywane w 
pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny równieŜ posiadać odpowiednie atesty i 
certyfikaty producentów zgodne z normami. 

 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
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Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót tynkarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót tynkarskich moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa PodłoŜe powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni naleŜy odkuć, zaś części 
luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy podłoŜe 
zmoczyć czystą wodą. Zaleca się stosowanie emulsji gruntującej.  
 
5.3. Tynkowanie  
W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je 
mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Tynk narzuca się równomiernie agregatem 
tynkarskim). Nadmiar zaprawy naleŜy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. 
ŚwieŜy tynk moŜna wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do zacierania 
naleŜy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Prace 
wykończeniowe naleŜy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do 
oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem, zraszając je wodą.  

 
5.4. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 
materiałów naleŜy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułoŜenia zapraw, 
- Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki).  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót tynkarskich z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1m2 ściany otynkowanej. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót 
polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót tynkarskich. Podstawą płatności są ceny 
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jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
- przyklejenie warstwy siatki na ścianie 
- zagruntowanie podłoŜa 
- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku silikatowego, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy  

 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w tym w 
szczególności: 

 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 

      PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
BN-65/6733-02 – Wapno. 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

B.04.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa 

1.0. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania 
robót związanych z stolarką okienną i drzwiową dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  „ PROJEKT 
WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ W SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – „WYKORZYSTANIE 
GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA CHŁODNICZEGO DO CENTRAL 
WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem stolarki budowlanej PCV i drewnianej. 
Ponadto dotyczą zagadnień związanych z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu osadzenie i odbiór nowej 
stolarki. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoŜy, osadzenia stolarki oraz ich odbiory. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują: 
- montaŜ wyposaŜenia jak szyldy i klamki, zamki 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacja projektowa, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentacja robót związanych z osadzeniem stolarki została określona w OST. 
1.7. Nazwy i kody 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
2.0. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Zostały określone w OST  pkt. 2.0. „Materiały". 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów określa dokumentacja projektowa. 
a) stolarka okienna PCV U=0,9 W/(m2xK). 
 
3.0. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zostały określone w OST pkt. 3.0. „Sprzęt". 
 
4.0. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zostały określone w OST pkt. 4.0. „Transport". 
4.2. Transport stolarki 
W zaleŜności od ilości stolarki, środka transportu, sposobu załadowania, mocowania na czas transportu i sposobu 
transportowania szczegółowe wymagania określa norma PNB- 05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, 
przechowywanie i transport". Szczególna uwagę naleŜy zwrócić na: 
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem, 
- czystość przestrzeni załadowczych w środkach transportu, 
- płaszczyzny ścian i podłóg (środków transportowych) nie powinny mięć wystających gwoździ oraz ostrych 
elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów. 
4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki 
Stolarkę (uprzednio ofoliowaną z naroŜnikami zabezpieczonymi w koperty) naleŜy ustawiać pionowo. Wyroby 
winne być wyposaŜone w nalepki lub przywieszki zawierające następujące dane: 
- nazwa i adres producenta, 
- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrób, 
- symbol dokumentacji technicznej na wyrób (świadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.), 
- znak kontroli jakości, 
- miejsce i datę produkcji. 
Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spełniać następujące warunki: 
- magazyny półotwarte lub zamknięte, suche i przewiewne, zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi, 
- podłoga magazynów utwardzona, pozioma, równa, 
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- w odległości min. 1m od urządzeń grzewczych. 
 
5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Zostały określone w OST pkt. 5.0. „Wykonanie robót". 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do osadzenia ościeŜnic powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. OścieŜa powinny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu. Stolarka 
powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Poszczególne elementy powinny być 
odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
5.3. MontaŜ stolarki okiennej  
OścieŜnice naleŜy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który winien wskazać miejsca 
ich przymocowania. Styk ościeŜnicy z ościeŜem naleŜy wypełnić pianką poliuretanowa. Skrzydła powinny szczelnie 
przylegać do ościeŜnicy. W razie konieczności, wykorzystując odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeŜnicą 
naleŜy dokonać ich regulacji zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeŜnicę i posadzkę. Końcowym 
etapem prac jest załoŜenie opasek i listew. 
 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenie jakości materiałów przed montaŜem, 
- sprawdzenie kompletności dokumentów, 
- brak zmian cech geometrycznych oscieŜnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć 
- odchylenie od pionu ościeŜnic drzwiowych nie moŜe przekraczać 2mm na 1m ościeŜnicy, ale nie więcej niŜ 3mm 
na całą ościeŜnicę, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać sie bez zacięć, 
- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeŜnicy równomiernie wszystkimi naroŜami i płaszczyznami 
6.3. Ocena wyników badan 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.0. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiaru 
Powierzchnie okien oblicza sie w m2 w świetle ościeŜnic, a w przypadku braku ościeŜnic - w świetle murów.  
7.3. Ilości robót 
Określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8.0. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Zgodność robót z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru. Roboty uznaje sie za 
zgodne, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 
pozytywne wyniki. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 „Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i 
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacja techniczna, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zgodność wymiarów, 
Solskiego 17 SST 03.01 Stolarka drewniana 
- jakość materiałów, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć. 
Spełnienie wymagań stawianych wyrobom następuje w sytuacji spełnienia warunków określonych w 
poszczególnych tablicach w/w normy. 
 
9.0. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
10.0. Przepisy związane 
10.1. Ustawy 
Zostały określone w OST pkt. 10.1. „Ustawy". 
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10.2. Rozporządzenia 
Zostały określone w OST  pkt. 10.2. „Rozporządzenia". 
10.3. Normy 
PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania.  
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania. (Zmiana 2) PN-88/B-10085/Az3:2001 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania. (Zmiana 3) 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I cześć 4,  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

B.05.00.00 Roboty malarskie 

l.     Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania robót 
malarskich   dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  „ PROJEKT WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ W SZPITALU – 
„PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – „WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY 
UśYTKOWEJ I CZYNNIKA CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (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 mające na celu wykonanie robót 
malarskich wg podziału: 

• Malowanie farbami emulsyjnymi. 

• Malowanie farbami akrylowo-lateksowymi ścian 

• Malowanie farbami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST Wymagania ogólne . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
OST. 
 
2. Materiały 

 
2.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C. 
 
2.2 Farby akrylowo-lateksowe - Farba bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca składników 
powodujących łapanie kurzu z powietrza, odporna na szorowanie na mokro, posiadająca atest PZH do stosowania a 
obiektach słuŜby zdrowia 
 
2.3. Środki gruntujące  
 
2.4  Farby chlorokauczukowe 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 

  
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Nie wolno stosować narzędzi, 
które mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość wykonywanych robót i zastosowanych materiałów. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. Materiały naleŜy układać w sposób 

zabezpieczający przed moŜliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących  
w transporcie drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura 
nie powinna być niŜsza niŜ + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakończeniu malowania moŜna 
dopuścić do stopniowego obniŜenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe ona spaść poniŜej + 1°C. 
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 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: całkowitym ukończeniu całkowitym 
ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułoŜeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoŜy  

PodłoŜa posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.. Powierzchnie metalowe powinny być 
oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby 
podkładowej. 

5.2. Gruntowanie  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z 
jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.  

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzenie 
wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,  

6. l. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystości.  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie  

Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych 
nie wcześniej niŜ po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach, Badania przeprowadza się przy 
temperaturze powietrza nie niŜszej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. JeŜeli 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.    Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z 

przygotowaniem podłoŜa do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

Przy malowaniu konstrukcji stalowych jednostką obmiaru jest 1 tona. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

8.1. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta. braku prześwitu i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 
płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoŜa 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

 Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz  
z przygotowaniem podłoŜa do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

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

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemioodpome. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

B.06.00.00 Roboty elewacyjne. 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania robót 
elewacyjnych   dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  „ PROJEKT WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ W 
SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – „WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 
WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
SIWZ. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w specyfikacji, dotyczą wykonania robót związanych z:  
• Ociepleniem ścian zewnętrznych styropianem z wierzchnią warstwą tynku – metodą lekką mokrą 

(wykończenie elementów galerii i ścian przy galeriach) 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, Wymagania Ogólne  

2. Materiały. 
• Zaprawa klejowa do styropianu , 
• Płyty styropianowe ze styroduru – sztukateria elewacyjna  
• Kołki do mocowania płyt, 
• Siatka z włókna szklanego, 
• Farba elewacyjna paroprzepuszczalna 

3. Sprzęt. 

W zaleŜności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót.  

4. Transport. 

Transport, jak równieŜ załadunek i rozładunek powinny odbywać się tak, aby zachować stan techniczny jaki 
przewiduje producent poszczególnych materiałów. 

5. Wykonanie robót. 

Styropian obłoŜyć siatką z włókna szklanego wtopioną w klej. Podkład zawilgocony nie moŜe być zagruntowany. 
Gruntowanie powierzchni naleŜy przeprowadzić w temperaturze powyŜej +5 °C i poniŜej +35 °C. Materiały uŜyte do 
izolacji powinny spełniał wymagania PN-69/B-10260. Ściany zewnętrze oczyścić i zagruntować. Płyty styropianowe 
sezonowane i samogasnące mocować do ścian na klej i za pomocą kołków, płyty mocować mijankowo. Tynki 
silikatowe cienkowarstwowe gr.2mm nakładać najwcześniej po trzech dniach od przymocowania płyt ociepleniowych 
z wykończeniem pod warstwę tynku. Przy wykonywaniu robót elewacyjnych, ściśle trzymać się instrukcji 
technologicznych opracowanych przez producentów materiałów i systemów dociepleń. Prace dociepleniowe 
prowadzić w temperaturach zewnętrznych od +5 do +25 stopni C, jednocześnie unikać silnego wiatru i 
nasłonecznienia.  

6. Kontrola jakości.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogólne  

NaleŜy kontrolować: 
• Przyczepność płyt styropianowych i z wełny mineralnej 
• Prawidłowość wykonania powierzchni płyt po mocowaniu mechanicznym, 
• Przykrycie siatki zbrojącej, warstwą masy klejącej, 
• Kontrola powierzchni gotowej elewacji. 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogólne 

Do obmiarów naleŜy stosować jednostki podane w poszczególnych tablicach KNR, odnoszących się do tego typu 
robót.  

8. Odbiór robót. 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogólne  
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8.2 Roboty uznaje się za odebrane, jeśli są zgodne z dokumentacją techniczną i jeśli są spełnione wszystkie 
warunki, pomiary i badania omówione w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogólne  

9. Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania Ogólne. 

10. Przepisy związane. 

• Instrukcja danego systemu. 

• BN - 78/6755-08. 

• PN - 81/B-03150 

• PN-69/B-10260. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

B.07.00.00 Roboty elewacyjne. - murowe 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania robót 
elewacyjnych   dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  „ PROJEKT WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ W 
SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – „WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 
WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
SIWZ. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót murowych tzn.:  licowanie budynku cegłą klinkierową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót murarskich zgodnie z ustaleniami . 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- 
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.4. Piasek 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowe, cementowo-wapienna 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, 
tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy 
powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza ni� +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
2.6 Materiały ceramiczne 
2.6.1.Cegła elewacyjna klinkierowa Wymiary cegieł l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm- Klasa cegły 30 
Cegła typu D - drąŜona otwory od 10 do 40% 
Nasiąkliwość nie większa niŜ 6 % 
Mrozoodporność - 25 cykli zamraŜania i odmraŜania 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót murarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot murarskich powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
sprzętu niezbędnego do wykonania zadania uniemoŜliwiającemu pogorszenie jego jakości 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
- Transport materiałów winien odbywać się w sposób nie pogarszającymi jakość materiałów i zgodnie z 
wymogami producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
- mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
- cegły układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny by� 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.2. Technologia wykonania robót murarskich. 
5.2.1. Elewacje 
Cegły klinkierowe elewacyjne naleŜy murować na wiązanie wozówkowe z przesunięciem 1/ cegły. Oblicówkę 
naleŜy przymocować do ścian Ŝelbetowych za pomocą stalowych kotwi. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" 
pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1 Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb 
pęknięć, odporności na uderzenia i zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.3. Zaprawy 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, oraz kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Dokonać odbioru jakościowego materiałów poprzez sprawdzenie zgodności właściwości technicznych z 
wymaganiami odpowiednich norm lub innych zezwalających na stosowanie ich w budownictwie dokumentów 
(aprobat technicznych). 
Sprawdzenie zgodności materiałów z załączonymi zaświadczeniami (certyfikaty, świadectwa zgodności) 
Materiały uŜyte do wykonania zadania, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego 
względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upowaŜnione laboratoria. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstaw� do odbioru robót murowych powinny stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
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- wyniki badań laboratoryjnych, jeŜeli takie były zlecane przez budowe, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 
wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- roboty murarskie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć elementy i ponownie wykonać roboty 
murarskie 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebrana ilość m2 powierzchni muru według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługą sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- postawienie muru 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku. 
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 uŜytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Budownictwo ogólne. 

T I cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990. 


