
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA           
I ODBIORU ROBÓT  

 
 
 
 

Remont sufitów wraz z o świetleniem w dwunastu salach lekcyjnych  
i pięciu korytarzach w budynku Szkoły Podstawowej nr 205  w Łodzi 

przy ul. D ąbrówki 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporz ądził: 
 
Tomasz Karaczko



 2 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
ST.00.00 

 
 Wymagania ogólne 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji zadania : Remont sufitów wraz 
 z oświetleniem w 12 salach lekcyjnych i 5 korytarzach w  Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi przy 
ul. Dąbrówki 1. 
 
1.2    Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3    Zakres robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi. 
1.3.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
Dział 
Grupa 
Klasa 

Kod CPV Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji 

Dział 45 45000000-7 ST.00.00  
Grupa 45.1    
Klasa 45.10 45111100-9 ST.01.01 Roboty w zakresie burzenia 
Grupa 45.3    
Klasa 45.32 45310000-3 ST.03.01 

 
Roboty instalacyjne elektryczne 

Grupa 45.4    
Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Tynkowanie 
Klasa 45.42 45421146-9 ST.04.03 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 Klasa 45.44 45442100-8 ST.04.06 Roboty malarskie 
 
 
 
 
1.4. Określenia podstawowe    
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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. 
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1.4.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
1.4.4. obiekcie małej architektury- naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.4.5. 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: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
1.4.9. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.10. terenie budowy- naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.11. prawo 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. 
1.4.12. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.13. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metoda montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 
1.4.14. dokumentacji powykonawczej- naleŜy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.15. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.17. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
1.4.18. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.20. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za 
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.21. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
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1.4.22. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
1.4.24. rejestrze obmiarów- naleŜy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.25. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.26. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.27. odpowiedniej zgodności- naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.29. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.30. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót- naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrole jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równie_ przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie_ składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” 
lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
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r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.41. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym wydzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektowa: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuję kolejność ich 
waŜności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowna. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na os przy transporcie 
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gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, _e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. . 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębię terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywo łane w specyfikacji, opisie przedmiotu 
zamówienia i przedmiarze słu Ŝą określeniu po Ŝądanego standardu wykonania i okre śleniu 
właściwo ści i wymogów technicznych zało Ŝonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwi ązań. 
 
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 oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru 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. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa, SST. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
 - posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Normą lub aprobatą techniczna, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacja 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
6.3. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 
technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
. [2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr207/2003 poz. 2016) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
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2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 
póz. 717) wraz z późniejszymi zmianami. 

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

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

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.690) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montaŜu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

9) Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. 
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

Normy: 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne 
wymagania. 
BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-88/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na budynki. 
PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 
PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia. 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetęŜeniowym. 
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PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpoŜarowa. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze zmianą PN-B-
01706:1992/A z 1:1999 
PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. PrzeciwpoŜarowe zbiorniki wodne. 
Wymagania ogólne. 
PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Suche piony. 
PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i 
instalowania oraz odbioru i eksploatacji. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-B-
01706:1992/A z 1:1999. 
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze spręŜone. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestaw…ów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania. 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1. Postanowienia 
ogólne i wymagania. 
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2. Kanalizacja 
sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 
PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3. Przewody 
deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. 
PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 4. 
Przepompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia. 
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5. MontaŜ i 
badania, instrukcje działania, uŜytkowania i eksploatacji. 
PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 
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PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego. Wymagania. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-94/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i Ŝaluzji. Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła. Część 1. Metoda uproszczona. 
PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. 
Ogólne metody obliczania. 
PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. 
Część 2. Liniowe mostki cieplne. 
PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody 
obliczania. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. 
Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze 
do 600m3 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 
Wymagania.  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 
publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczanie. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem – przewodowe. 
PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach 
sanitarnych i ogrzewania. 
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych. 
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1kV. 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
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 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B 
– projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie. 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2. 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynków. Ochrona specjalna. 
PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. ObciąŜenia pojazdami. 
PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem. 
PN-87/B-02013 ObciąŜenie budowli. ObciąŜenie zmienne środowiskowe. ObciąŜenie oblodzeniem. 
PN-86/B-02014 ObciąŜenie budowli. ObciąŜenie gruntem. 
PN-86/B-02015 ObciąŜenie budowli. ObciąŜenie zmienne środowiskowe. ObciąŜenie temperaturą. 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie – wraz z poprawką 
PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az 1:2001 i PN-B-03002:1999/Az 
2:2002 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie –wraz ze zmianą PN-
B-03150:2000/Az 1:2001 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone z kruszywowych betonów lekkich. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Belki zespolone krępe. 
PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Belki zespolone smukłe 
PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Słupy zespolone. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Obliczanie gęstości obciąŜenia ogniowego 
oraz wyznaczanie względnego czasu trwania poŜaru. 
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymagania ogólne. 
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany – wraz ze zmianąPN-90/B-02867/Az 1:2001 
PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badań odporności dachów na ogień 
zewnętrzny. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych - wraz ze zmianą                                PN-93/B-02862/Az1:1999 
  PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia palności 
materiałów budowlanych – wraz ze zmianą PN-B-0274/Az1:1999 
PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych 
materiałów. 
PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych 
produktów rozkładu i spalania materiałów. 
PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyŜszonych temperaturach. 
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach poŜarowych. 
PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŜenia 
technologiczne i montaŜowe. 
PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 
Wymagania. 
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PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury 
powierzchni. Ogólne metody obliczania. 
PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. 
Część 2: liniowe mostki cieplne. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. 
Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność. 
PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych do pracy w 
podwyŜszonych temperaturach. 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
PN-82/M-82054 20 Śruby wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń spręŜanych. 
PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń spręŜanych. 
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady uŜytkowania, 
konserwacji i napraw. 
PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. 
Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery. 
PN-EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. 
Poziom akceptacji. 
PN-EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy spawanych. 
Poziomy akceptacji. 
PN-EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe złączy 
spawanych. Poziomy akceptacji. 
PN-EN 15817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według 
niezgodności spawalniczych. 
PN-EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty do spawania łukowego w osłonach 
gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich spoiwa. Klasyfikacja. 
PN-EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
Poziomy akceptacji. 
PN-EN 20286 Układ tolerancji i pasowań ISO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek 
granicznych otworów i wałków. 
PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym obciąŜeniem 
próbnym. Gwint zwykły. 
PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich 
stopy. 
PN-EN 26157-1 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty dwustronne ogólnego 
stosowania. 
PN-EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
PN-EN 493 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki. 
PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. 
PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 2. klasyfikacja środowisk. 
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PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 3. zasady projektowania. 
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4. rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni. 
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7. wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 8. opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 
renowacji. 
PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i Ŝeliwnych. Powłoki cynkowe i 
aluminiowe. Wytyczne. 
PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki. 
PN-EN ISO 3269 (U) Części złączne. Badania zgodności. 
PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych na 
korozję (wszystkie arkusze). 
PN-EN ISO 4014 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności        A i B. 
PN-EN ISO 4016 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C. 
PN-EN ISO 4017 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i 
B. 
PN-EN ISO 4018 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C. 
PN-EN ISO 4232 (U) Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności a i B. 
PN-EN ISO 4034 (U) Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C. 
PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje części złącznych. Część 1. śruby, wkręty, śruby dwustronne i 
nakrętki. Klasy dokładności A, B, i C. 
PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych. Część 3. podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i 
nakrętek. Klasy dokładności A, B iC. 
PN-EN ISO 7089 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 
PN-EN ISO 7090 (U) Podkładki okrągłe. Ze ścięciem. Szereg normalny. Klasy dokładności A. 
PN-EN ISO 7091 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 
PN-EN ISO 10005 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości. 
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Związki między róŜnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenie intensywności, 
ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze). 
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Część 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu. 
PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenaŜowych. 
PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1341:2002 (U) Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni  
drogowych. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką 
lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1.skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Część 1. definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 588-2:2002 (U) Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2. studzienki włazowe i 
niewłazowe. 
PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1. hydranty wewnętrzne 
z węŜem półsztywnym. 
PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2. Hydranty 
wewnętrzne z węŜem płasko składanym. 
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PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1.Guma. 
PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnianie elastomerowe. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających.                      
Część 2. Elastomery termoplastyczne. 
PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających.                
Część 3. Guma komórkowa. 
PN-EN 681-4:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających.                  
Część 4. Uszczelki odlewane z poliuretanu. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4. Domieszki do zaczynów 
iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST.01.01 

 
Roboty w zakresie burzenia. 

KOD CPV 45111100-9 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z realizacją  zadania : Remont sufitów wraz 
 z oświetleniem w 12 salach lekcyjnych i 5 korytarzach w  Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi przy 
ul. Dąbrówki 1. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1,3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących na obiekcie: 
- Zbicie uszkodzonych tynków ,  
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest  w załączonym do specyfikacji 
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1,5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST. 
 
2 Materiały  
 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3 Sprzęt  
 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 
4 Transport  
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
 
 
5 Wykonanie robót  
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. 
 
5.3 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.  
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Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbiórki składować w 
wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji.  
 
6 Kontrola jako ści robót  
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
 
7 Obmiar robót  
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8 Odbiór robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową, 
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
 
9 Podstawa płatno ści  
 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
 
10 Uwagi szczegółowe  
 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ST.03.01 
 

Roboty instalacyjne elektryczne 
KOD CPV 45310000-3 

 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji elektrycznych związanych z realizacją zadania : Remont sufitów wraz 
 z oświetleniem w 12 salach lekcyjnych i 5 korytarzach w  Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi przy 
ul. Dąbrówki 1. 
 
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  instalacji elektrycznych. 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest  w załączonym do specyfikacji 
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Ogólne wymagania. 
NaleŜy stosować wyroby posiadające aktualne certyfikaty  lub aprobaty techniczne wydane przez 
uprawnione Instytuty Badawcze. 
Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów naleŜy przed ich 
wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inŜyniera ( dozór techniczny robót). 
Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być stosowane. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom winny być usunięte z terenu budowy. 
Prace, gdzie zastosowano materiały  bez akceptacji Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one 
być nie przyjęte i nie opłacone. 
2.2 Przewody  elektroenergetyczne. 
Typ przewodów stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją dokumentacji technicznej. 
Do wykonania instalacji elektrycznych stosować przewody  izolowane do układania na stałe.  Przewody 
wieloŜyłowe przy układaniu wtynkowym stosować w wykonaniu płaskim. śyły przewodów wieloŜyłowych 
muszą posiadać róŜne barwy izolacji. 
Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru budynku oraz 
przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych  i 
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środowiska.    Przewody instalacyjne stosować  na napięcie znamionowe (750V). Stosować przewody z 
Ŝyłami miedzianymi. 
 2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakości.   
Materiały  powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w 
zamkniętych i suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywo łane w specyfikacji, opisie przedmiotu 
zamówienia i przedmiarze słu Ŝą określeniu po Ŝądanego standardu wykonania i okre śleniu 
właściwo ści i wymogów technicznych zało Ŝonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwi ązań. 
 
3. Sprzęt. 
 
NaleŜy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i jakość 
wykonywanych robót. UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i posiadać świadectwa 
dopuszczenia do uŜytkowania, jeśli takowe są wymagane przepisami.  
Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do cm, 
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5-10 T, 
 
4. Transport. 
 
 NaleŜy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość transportowanych 
materiałów i wykonywanych robót. Stosowane środki winny być zgodne z dokumentacją, i wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na bieŜąco będzie usuwał na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach 
publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.  
Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu samowyładowczego, 
PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
się na środkach transportu. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1.Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową , za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz  
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2. Instalacje podtynkowe. 
Trasowanie i kucie bruzd wykonywać jw. 
Przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami w 
przepustach rurowych.  
Puszki osadzać na ścianach (przed tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych  w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda 
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować tak aby styk ten występował u 
góry. 
Gniazda wtyczkowe naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia. 
Instalacje wtynkowe  wykonywać przewodami płaskimi. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny 
być łagodne. Przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek w odstępach około 50cm. 
Do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które będą łączone w puszce. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez stosowania osłon rurowych.  
Łączenie przewodów wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane 
za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie 
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izolacji i oczyszczanie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń Ŝył. Końce przewodów miedzianych 
(linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez 
nałoŜenie tulejek izolacyjnych). 
NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 
1-no fazowych. 
5.3. MontaŜ aparatów i odbiorników. 
Aparaty i odbiorniki naleŜy montować i przyłączać zgodnie z dokumentacją  lub DTR wytwórcy. 
Wprowadzanie przewodów do odbiorników stałych winno być tak wykonane aby nie przenosiły napręŜeń. 
śyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia 
z zaciskiem. 
Długość Ŝył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umoŜliwiać przyłączenie ich do 
dowolnego zacisku. 
Na Ŝyły naleŜy nałoŜyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego z wypisanymi oznaczeniami 
zgodnie ze schematem. Oznaczniki mocować tak, aby nie zsuwały się pod własnym cięŜarem. 
  
6.  Kontrola jako ści robót. 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montaŜu była zgodna z Dokumentacją  
Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem 
powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inŜynierowi dwa egzemplarze 
świadectwa badań z jego wynikami.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać  InŜynierowi wszystkie świadectwa 
jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Trasy przewodowe.  
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , naleŜy sprawdzić zgodność ich tras z Dokumentacją 
Projektową. W przypadku bruzd naleŜy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją jak równieŜ  ich wymiary: 
szerokość i głębokość.  
6.3.2. Układanie przewodów.  
Podczas układania przewodów  i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące 
pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliŜenia  i skrzyŜowania z innymi 
instalacjami.  
6.3.3. Sprawdzenie ciągłości Ŝył 
Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy wykonywać przy uŜyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli 
poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie. 
6.3.4. Próba rezystancji izolacji 
Pomiary rezystancji izolacji naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 
0,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji 
powinna być nie mniejsza niŜ 0,5 MΩ. 
 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej. Dokonuje się po 
przygotowaniu przez Wykonawcę dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych robót. 
Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć protokoły badań instalacji ,  certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia, 
dokumentację powykonawczą,     
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Odbioru końcowego dokonuje  przedstawiciel zamawiającego od wykonawcy. 
Podczas odbioru naleŜy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, ST, i 

przepisami obowiązującymi. 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami, sprawdzając przy 

tym równieŜ wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów. 
-  
9. Podstawa płatno ści. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
10. Przepisy zwi ązane. 
  
PN-IEC 60364-5-523  Sposób układania kabli. 
PN-IEC 60364-1     Kryteria doboru przewodów w instalacjach 
PN-IEC 60364-5-52 Wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w 

instalacjach. 
PN-IEC 60364-4-41 Dobór przekroju ze względu na skuteczność ochrony 

przeciwporaŜeniowej. 
PN-IEC 60364 [18]   Dobór przewodów ochronnych i neutralnych 
PN-76/E-05125     Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN-IEC 439-2:1997  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
PN-IEC 60364-1:2000   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
PN-IEC 60364-4-43: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
Pr  PN-IEC 60364-5-52:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523: 2001    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalności prądowe długotrwałe 
przewodów. 

PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/01; PN-89/E-05003/03/03 
    Instalacje odgromowe 
PN-88/B-01039  Wymiary obrzeŜy wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń   

rozdzielczych 
PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-54:1999  Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
Errata N 1/2001. 

PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-701:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę 
lub/i basen natryskowy 

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych” – Instalacje elektryczne - 
wydanie aktualne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST.04.01 

 
Tynkowanie 

KOD CPV 45410000-4 
 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z realizacją zadania: Remont sufitów wraz 
 z oświetleniem w 12 salach lekcyjnych i 5 korytarzach w  Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi przy 
ul. Dąbrówki 1. 
 
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 tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne  
- tynki gipsowe 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest  w załączonym do specyfikacji 
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. 
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 Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 
 
2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania 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. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
* zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
* Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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* Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5C. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwna 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład nieobjętościowy zapraw naleŜy 
dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.2 Tynki mineralno-Ŝywiczne 
2.4. Tynki gipsowe. 
Tynki gipsowe są gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi dodatkami. 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywo łane w specyfikacji, opisie przedmiotu 
zamówienia i przedmiarze słu Ŝą określeniu po Ŝądanego standardu wykonania i okre śleniu 
właściwo ści i wymogów technicznych zało Ŝonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwi ązań. 
 
3. Sprzęt. 
 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi sodkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
Zaprawy naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do uŜycia wynosi 
6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Produkt draŜniący, zawiera cement. NaleŜy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg 
oddechowych i skóry. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
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 ościeŜnice 
drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. Po upływie 
4- 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5C pod warunkiem, w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich spodków 
zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur. 
d) Zaleca sie chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
5.2. Przygotowanie zaprawy: 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzona ilością 
wody (w proporcji 0,13÷0,16 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aŜ do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Czynność te najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w 
betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. 
Zaprawa nadaje sie do uŜycia po kilku minutach od wymieszania i naleŜy ja wykorzystać w ciagu 
4 godzin. Proporcje dodawanej wody naleŜy skorygować doświadczalnie, kierując sie poŜądana 
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konsystencją zaprawy, rodzajem podłoŜa i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do 
przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniŜenia parametrów wytrzymałościowych 
tynku. 
5.3. Przygotowanie podłoŜy. 
5.3.1. 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 czysta woda. JeŜeli istnieje potrzeba 
redukcji chłonności podłoŜa, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. 
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłoŜach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Przed tynkowaniem podłoŜy gipsowych powierzchnie istniejących ścian naleŜy zarysować ostrym dłutem 
w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa. 
Nadmiernie sucha powierzchnie podłoŜa naleŜy zwilŜyć woda. 
5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych. 
Tynk cementowy naleŜy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku 
pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez 
zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). 
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed 
stwardnieniem) naleŜy wykonać narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie równomiernie 
kielnia (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy naleŜy zbierać pacą styropianową lub drewniana i 
wrzucać z powrotem do naczynia. 
ŚwieŜy tynk moŜna wyrównywać długa łata, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do 
zacierania naleŜy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. 
Zacieranie wykonuje się z reguły po nałoŜeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej 
grubości kruszywa. 
Prace wykończeniowe naleŜy wykonywać zgodnie z technologia robót tynkarskich, stosując narzędzia 
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. JeŜeli tynk ma stanowić 
podłoŜe pod okładziny ceramiczne nie naleŜy go w ogóle zacierać. 
Gdy na tynku ma zostać połoŜona gładź gipsowa naleŜy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie 
wysychania tynków wewnętrznych naleŜy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne 
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. 
Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne 
- w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.5. Tynki gipsowe 
Do tynkowania moŜna przystąpić tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podłoŜa jest powyŜej + 5 st. C 
oraz jest gwarancja , Ŝe temperatura zostanie utrzymana równieŜ w czasie wiązania i wysychania 
tynku gipsowego. Elementy betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca się zagruntować 
preparatem gruntującym. Preparat naleŜy nanieść co najmniej dzień wcześniej przed planowanym 
tynkowaniem. Tynkowanie moŜna wykonać metoda natryskowa. Średnia grubość tynku wynosi 1  mm. 
 
6. Kontrola jako ści. 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
Sprawdzenie dokładności wykonania 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
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Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór podłoŜa. 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po 
dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć woda. 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacja techniczna. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie wieksze niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 
8.2.3.Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego naleŜy przeprowadzić wg PN-70/B-10100, jak dla 
IV kategorii tynków. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- przygotowanie podłoŜy /czystość, stabilność, gruntowanie/, 
- rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/, 
- grubość tynku / średnia grubość tynku 10 mm/, 
- przyczepność tynku do podłoŜa /nie mniej ni_ 0,3 MPa/ 
- występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. 
8.2.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
 
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-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST.04.03 

 
Instalowanie sufitów podwieszanych  

KOD CPV 45421146-9 
1. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych  przy  Remoncie sufitów wraz z o świetleniem w 
12 salach lekcyjnych i 5 korytarzach w Szkole Podst awowej nr 205 w Łodzi przy ul. D ąbrówki 1. 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. konstrukcja – 
uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 
sztywności. roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, Sufit podwieszony – sufit 
przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji..  
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy konstrukcji sufitów w systemie lekkiej 
zabudowy z płyt 60x60cm, zastępujące tynki sufitów do których wykonania zostały uŜyte materiały 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest  w załączonym do specyfikacji 
przedmiarze, kosztorysie nakładczym  i opisie przedmiotu zamówienia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt 2  
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 3.1. 
 2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 Sufity podwieszane:  
− płyty np. Armstrong Sahara (lub inne równowaŜne), 
 − konstrukcja nośna 
 Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 60x60cm z zastosowaniem profili poprzecznych. 
Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnątrz budynku. Konstrukcja nośna składa 
się z wsuniętej konstrukcji nośnej mocowanej bezpośrednio do sufitu. Płyty mogą być przeznaczone do 
demontaŜu. System składa się z płyt mineralnych 60x60 Płyty np. Sahara Armstrong (lub inne o takich 
samych parametrach)to płyty o 15 mm grubości, o odporności na wilgotność względną powietrza 95% RH 
z gwarantowaną przez dziesięć lat cechą nieugięcia pod wpływem wilgoci; płyta charakteryzuje się 
równieŜ wzmocnionymi krawędziami frezowanymi pozwalającymi minimalizować uszkodzenia płyt w 
trakcie montaŜu. Sahara charakteryzuje się delikatną, piaskowaną strukturą powierzchni z mikroperforacją 
zapewniającą dobre pochłanianie dźwięku alfaw=0,60. Dostępna jest w wielu wersjach wymiarów i 
krawędzi. Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.  
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywo łane w specyfikacji, opisie przedmiotu 
zamówienia i przedmiarze słu Ŝą określeniu po Ŝądanego standardu wykonania i okre śleniu 
właściwo ści i wymogów technicznych zało Ŝonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwi ązań. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne 
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 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 
 3.2. Sprzęt do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
4. TRANSPORT 
 4.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
3.3 ogólnej specyfikacji technicznej.  
4.2. Transport materiałów 
 Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Materiały systemów suchej zabudowy powinny być 
pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: − nazwę i adres producenta, − nazwę wyrobu wg aprobaty 
technicznej jaką wyrób uzyskał, − datę produkcji i nr partii, − wymiary, − liczbę sztuk w pakiecie, − numer 
aprobaty technicznej, − nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, − znak budowlany. Składowanie 
materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie. Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być 
składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyŜej do dwóch palet, powinny być chronione przed 
zabrudzeniem i wilgocią. Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie naleŜy rzucać, nie stawiać 
na krawędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym 
podłoŜu, płyty w paczkach ułoŜone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu naleŜy wyjmować 
po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. Okładziny z płyt 
ze skalnej wełny mineralnej naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +12oC, a wilgotność 
względna powietrza nie moŜe przekraczać 75%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 
przewietrzone. 
 5.3. Sufity systemowe modułowe 60x60m z płyt na ruszcie stalowym  
Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia 
muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe 
jednostkowe obciąŜenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciąŜenia 
przypadającego na kaŜdy łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe słuŜące do kotwienia muszą 
posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. MontaŜ sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny 
na okalających ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających 
ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montaŜu w rozstawach nie większych niŜ 100 cm. 
Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak 
rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niŜ połowa 
szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach 
głównych. WzdłuŜ linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, 
co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w 
rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 
cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułoŜenie i wyrównanie 
konstrukcji. Następnie wykonuje się montaŜ odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je naleŜy z 
luzem 5-10 mm. MontaŜ sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość i zakres badań Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z 
normami. Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: − 
naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), − wymiary (zgodnie z tolerancją), − wilgotność i 
nasiąkliwość płyt sufitowych, − obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, − występowanie 
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uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką obmiaru jest 1 m2 
wykonanego sufitu podwieszanego.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 8.2. Odbiór podłoŜy 
 Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
PodłoŜe oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  
8.3. Zgodność z dokumentacją Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: − zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, − 
rodzaj zastosowanych materiałów, − przygotowanie podłoŜa, − prawidłowość zamocowania płyt, ich 
wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, − wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych 
tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 
być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: Dopuszczalne 
odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku Powierzchni od Powierzchni i krawędzi od 
kierunku płaszczyzny i krawędzi od linii prostej pionowego poziomego Przecinających się płaszczyzn od 
kąta w dokumentacji Nie większa niŜ 2 mm i w liczbie nie większej niŜ 2 szt na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m Nie większe niŜ 1,5 mm i ogółem nie więcej niŜ 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach powyŜej 3,5 m wysokości Nie większe niŜ 2 mm i 
ogółem nie większej niŜ 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. Nie większa niŜ 2 
mm na długości łaty kontrolnej 2 m  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Cena 
jednostkowa montaŜu 1 metra kwadratowego [m2 ] sufitu podwieszanego obejmuje: − przygotowanie 
stanowiska roboczego − dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, − przygotowanie i oczyszczenie 
podłoŜa, − montaŜ sufitu podwieszanego modułowego, − uporządkowanie miejsca wykonywania robót, − 
usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, − likwidacje stanowiska roboczego, − utylizację 
opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity  
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stoŜkowym, z wgłębieniem krzyŜowym 
 PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) 
Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST.04.06 

 
Roboty malarskie 

KOD CPV 45442100-8 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich związanych z realizacją zadania : Remont sufitów wraz 
 z oświetleniem w 12 salach lekcyjnych i 5 korytarzach w  Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi przy 
ul. Dąbrówki 1. 
 
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 robót malarskich obiektu : 
Malowanie tynków wewnętrznych 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest  w załączonym do specyfikacji 
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia. 
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 Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Rozcieńczalniki. 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
- wodę - do farb emulsyjnych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.3. Farby budowlane gotowe. 
2.3.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60, 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
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- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 2OC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość -100-120 pm 
- przyczepność do podłoŜa - 1 stopień, 
- elastyczność - zgiętą powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoŜa, 
- twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki, 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie 
powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
2.4 Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną woda w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywo łane w specyfikacji, opisie przedmiotu 
zamówienia i przedmiarze słu Ŝą określeniu po Ŝądanego standardu wykonania i okre śleniu 
właściwo ści i wymogów technicznych zało Ŝonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwi ązań. 
 
3. Sprzęt. 
 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport. 
 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie - Farba silikatowa: 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 
miesięcy. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 8C. W okresie 
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do 
temperatury co najmniej +8C. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej + 1C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitów moŜna wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.1. Przygotowanie podłoŜy. 
5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny Bryc, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawa cementowo - wapienna. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, 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 emulsyjna tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1: 3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich. 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2. 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. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy 
stosować farby w róŜnych odcieniach. 
5.4 Powłoki systemowe ścian są powłokami na bazie _Ŝywicy syntetycznej wg instrukcji producenta 
5.5. Próbne wymalowania. 
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST naleŜy dokonać wymalowań na 
próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja próbników 
powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na 
elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
6. Kontrola jako ści. 
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
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8.1. Odbiór podłoŜa. 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa 
cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. PodłoŜe powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie 
od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. 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, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 


