
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH  

  
 
 
 

OBIEKT:  

SALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE PA ŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH 
IM. K. WIŁKOMIRSKIEGO W ELBL ĄGU 

 

 

LOKALIZACJA:  

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ELBL ĄGU 
UL. TRAUGUTTA 91  

DZIAŁKA NR 
 
 
 
INWESTOR:  

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W ELBL ĄGU 

_________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Elbląg, luty 2010r. 



1. Wstęp 
 
1.1.Nazwa zamówienia  
Roboty remontowo-budowlane sali sportowej, szatni, pomieszczenia technicznego w 
Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego ul. Traugutta 91 w 
Elblągu. 
 
1.2.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych: 
- wymianę posadzek z płytek PVC na wykładzinę homogeniczną, 
- wymiana drewnianej stolarki okiennej na PVC,  
- wymiany skrzydeł drzwi płytowych w szatniach, 
- roboty malarskie w sali sportowej, szatni, pomieszczenia technicznego. 
Zakres w/w robót ujęty został w przedmiarze robót, które zostaną wykonane w 
ramach niniejszego zamówienia. 

 
1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.4. Zakres robót obj ętych SST 
Zakres robót określonych jak w pkt. 1.2. obejmuje: 
- roboty posadzkowe: rozebranie posadzek z płytek PVC, gruntowanie podłoża, 
wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie wykładziny homogenicznej, 
zamontowanie listew przyściennych,   
- roboty stolarskie: wymianę drewnianej stolarki okiennej na nową z PVC, demontaż 
drewnianych ościeżnic drzwi wejściowych do szatni, montaż ościeżnic metalowych, 
montaż nowych skrzydeł drzwiowych płytowych pełnych, wykonanie obróbek po 
obsadzeniu, 
- roboty malarskie: przygotowanie powierzchni do malowania (gruntowanie, 
szpachlowanie), malowanie farbą emulsyjną oraz olejną. 
- wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko wraz z ich utylizację. 
 
1.5. Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
1.6.1. Odpowiedzialno ść Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z otrzymaną 
dokumentacją – SST oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawca zatrudni 
niezbędne kierownictwo robót z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi i 
uprawnieniami. Wykonawca dopuści na plac budowy tylko pracowników 
wyszkolonych i doświadczonych. 
Podczas prowadzonych prac Wykonawca zapewni bezwzględnie przestrzeganie 
obowiązujących przepisów BHP i p.poż oraz warunków dotyczących zabezpieczenia 
obiektu określonych przez Zamawiającego. 



Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie realizacji robót na zasadach 
określonych w umowie. 
 
1.6.2. Informacje o placu budowy 
Podczas wykonywania robót sala sportowa, szatnie będą nieczynne. W pozostałej 
części szkoły mogą odbywać się zajęcia dydaktyczne. 
Wykonawca zabezpieczy miejsca prowadzonych robót i odpowiednio je oznakuje. 
Należy dokładnie zabezpieczyć miejsce wykonywania robót od pozostałej części 
szkoły przed wydostawaniem się kurzu oraz innych zanieczyszczeń w czasie 
wykonywania robót. 
Koszty powyższe należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. Wykonawca we 
własnym zakresie zabezpieczy składowanie materiałów i sprzętu. 
Zamawiający udostępnia wodę oraz energię elektryczną potrzebne na placu budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie ustalonym w umowie. 
 
1.6.3. Zgodno ść robót z SST i przedmiarem robót  
SST, przedmiar robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub braków w SST 
lub przedmiarze robót, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego. 
 
1.6.4. Warunki zgodno ści wykonania robót 
Potwierdzenie zgodności wykonania robót z ustaleniami przyjętymi w dokumentacji 
kosztorysowej oraz normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych wykona Inspektor Nadzoru po odpowiednim oświadczeniu zgodności 
złożonym przez Wykonawcę – Kierownika Budowy. 
 
1.6.5. Stosowanie si ę do praw i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia 
robót. 
 
1.7. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo 
pracy swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
Wykonawca zapewni, że będzie stosował wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz zapewni bezpieczeństwo publiczne. 
 
1.8. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 



Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy w czasie prowadzenia robót. 
Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym wskutek realizacji robót lub nieumyślności zatrudnionych przez niego 
osób oraz ich usunięcie (przywrócenie do stanu pierwotnego). 
 
1.9. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na magazyny i składowiska materiałów budowlanych powinny być tak 
wybrane, aby nie powodowały zakłóceń dróg komunikacyjnych w obrębie 
budynków i nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym, 
b) praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na terenie budowy i poza nim, 
c) należy podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w miejscu wykonywania robót 
i drogach komunikacyjnych, na terenie przyległym do budynków oraz unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich z tytułu skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
d) opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają 
Wykonawcę. 

 
1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do czasu odbioru końcowego. 
 
2.0. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
przedmiarem robót i SST wykonania i odbioru robót. 
W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z przekazaną 
dokumentacją – przedmiarem robót lub SST i będzie to miało wpływ na 
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały Wykonawca niezwłocznie zastąpi 
innymi, a roboty te rozebrane będą na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą w oryginalnych opakowaniach 
w celu umożliwienia identyfikacji. 

 
2.2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów 
Właściwości wszystkich użytych przez Wykonawcę materiałów muszą być zgodne z 
wymaganiami odpowiednich norm i aprobat technicznych dla danego rodzaju 
materiału. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 
dopuszczone do użycia. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 



Każdy element robót, w którym znajdują się niezbadane lub nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem i nie 
zapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia 
do wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca 
tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu. 

 
2.4. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 
z 2006r.) z późniejszymi zmianami Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia te 
materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 
 
2.5. Materiały do wykonania robót 
 
2.5.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb i posadzek cementowych stosować można każda wodę 
zdatna do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.5.2. Posadzki i wykładziny 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
części ogólnej. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną 
szczegółową występują niżej  wymienione materiały podstawowe: 
- sucha zaprawa samopoziomująca, 
- preparat do gruntowania powierzchni, 
- wykładzina posadzkowa homogeniczna PVC – posiadająca atest higieniczny PZH 
dopuszczający do stosowania w szkolnictwie, aprobatę techniczną ITB lub CE 
potwierdzająca przydatność do stosowania w budownictwie, atest palności, atest 
antyelektrostatyczności , 
- klej do wykładzin, 
- listy przyścienne PVC systemowe, 
- materiały do zgrzewania wykładzin PCV. 

Decyzję odno śnie kolorystyki wykładziny podłogowej Zamawiaj ący podejmie 
zamawiaj ący w trakcie wykonywania robót.  
 
2.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa 
Przed przystąpieniem do wymiany okien Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
obmiaru okien i drzwi.  



Okna PVC - współczynnik przenikania ciepła dla szyb K=1,1 W (m2K), a to odnosi się do 
„pakietu” szklonego szybą zwykłą. W szatni dziewcząt „pakiet” szybowy mleczny. 
Skrzydła rozwierane i rozwierano uchylne wg typu i wymiaru okien i drzwi balkonowych 
opisanych w załączniku do niniejszej specyfikacji. Okucia obwiedniowe. Profile z PCV – 
pięciokomorowe; ościeżnica, skrzydło i słupek powinny być wykonane z kształtowników 
nieplastyfikowanego PVC, klasy B zachowując następujące grubości ścianek; 
- co najmniej 2,5mm; w przypadku ścianki konstrukcyjnej o powierzchni widocznej 
- co najmniej 2,0 mm; dla ścianek o powierzchni niewidocznej 
System profili powinien odpowiadać założeniom nie mniejszym niż; 
- przepuszczalność powietrza wg DIN EN 12207, Klasa 4 
- wodoszczelność wg DIN EN 12208, Klasa 8A, 9A, E 750 
- odporność na obciążenia wiatrem wg DIN EN 12210, Klasa C3 B4 
- współczynnik przenikania ciepła (wartość U) nie więcej jak 1,5 W/m2/K 
Ościeżnice i ramy okienne, okucia w kolorze białym. Profile z PVC bez ołowiu i kadmu.  
Drzwi płytowe - drzwi drewniane wewnętrzne z ościeżnicami metalowymi w kolorze 
białym. Ramiaki skrzydła na całym obwodzie z drewna litego wypełnione wewnątrz 
kratą typu „plaster miodu”, powierzchnia skrzydła po obu stronach oklejona twardą 
płytą pilśniową w kolorze białym. Okucia zamki, klamki, szyldy i rozety standardowe  
dopuszczone do stosowania w budownictwie do drzwi drewnianych płytowych. 
 
2.5.4. Farby gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Farby olejne i ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca sie gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna 
rozcieńczoną woda w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje sie wykonanie powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak tez przy wykonaniu czynności pomocniczych oraz transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami BHP dotyczącymi jego użytkowania 
Do wykonania robót budowlanych należy używać sprzętu i narzędzi ogólnie 
dostępnych, 
odpowiednich do poszczególnych rodzajów robót. 



Do robót rozbiórkowych należy używać narzędzi ręcznych lub drobnych 
elektronarzędzi. Nie wolno używać ciężkiego sprzętu mogącego uszkodzić 
konstrukcję budynku. 
Rusztowania do robót malarskich należy montować zgodnie z dokumentacją 
techniczną producenta. Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko 
osobom, które przeszły szkolenie w tym zakresie. Montaż powinien odbywać się pod 
nadzorem uprawnionej osoby – Kierownika Budowy. Odbiór ustawionego 
rusztowania powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i 
potwierdzony sporządzonym protokółem. 
 
4. Transport 
Wykonawca może stosować dowolnego rodzaju środki transportu zgodne z normami 
ochronny środowiska i przepisami BHP dotyczącymi jego użytkowania. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 
Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu określonymi przez ich wytwórcę. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 
nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczonych na budowę. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać 
niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych. 
 
5.2. Roboty posadzkowe 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST część ogólna punkt 1.6. 
 
5.2.1. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Reperacja podłoża pod posadzki pod posadzki polega zaszpachlowaniu pęknięć i 
ubytków podłoża zaprawą wyrównującą. Sposób użycia zaprawy wyrównującej 
(masy zgodnie z zaleceniami producenta). 
 Wylewka samopoziomująca - podłoże pod posadzki należy poddać reperacji, 
następnie podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym zalecanym przez 
producenta wylewki samopoziomującej. Wylewki samopoziomujące należy 
wykonywać zgodnie z instrukcją producenta suchej mieszanki do wylewek. Wylewka 
układana na gotowym podłożu, jako warstwa pod właściwą posadzkę. 
Wylewka samopoziomująca winna być oddzielona od pionowych przegród budynku 
paskiem papy, lub przekładką styropianową do 0,5 cm. 
W otworach drzwiowych - pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - należy wykonać 
dylatacje posadzek. Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla 
oddzielenia płyty od ściany - pasek styropianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć 



podłoża na min. 0,5 grubości płyty. Dokładność wykonania - odchyłki po przyłożeniu 
2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm 
Posadzki z wykładziny PVC - podłoże pod wykładziny powinno być mocne, równe i 
suche. Wykładzinę układać wg instrukcji producenta wykładziny. 
Na ścianach zamontować listwy PVC systemowe w kolorze posadzki. 
 
5.3. Stolarka okienna i drzwiowa  
 
5.3.1. Stolarka okienna PVC 
Przed przystąpieniem do wymiany okien Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
obmiaru okien i drzwi.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W 
szczególności Wykonawca musi uwzględnić przy montażu okien wymagania 
stawiane przez producenta okien. Stosować można okna o parametrach 
technicznych określonych w SST.  
 
5.3.2. Stolarka drzwiowa 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej SST. Przed 
osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność ościeży, do którego ma 
przylegać ościeżnica. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 
ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy 
sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producenta. Po 
obsadzeniu ościeżnic drzwiowych wypełnić wolna przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą 
materiałem izolacyjnym np. pianka poliuretanową. Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zaleceniami producenta. Należy zamontować wszystkie okucia oraz 
przełożyć wkładki ze zdemontowanych skrzydeł drzwiowych. Po zakończeniu montażu 
stolarki gotowej typowej należy przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może 
posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, musi być sprawna 
technicznie. 
 
5.4. Roboty malarskie 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C.  W czasie malowania niedopuszczalne jest nawi etrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa 
cementowo-wapienna. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, 
odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu 
farby podkładowej. 



Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka5.2.3. Przy malowaniu farbami 
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać półmatowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, wałka. 
Powłoki z farb olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych 
materiałów. W przypadku wątpliwości, co do jakości materiałów Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć Inspektorowi: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z 
kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli co do jakości materiałów i robót. 
 
6.1. Roboty posadzkowe 
Badania w czasie odbioru robót powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenia z godności barwy powłoki ze wzorcem, 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
- sprawdzenia wykonania spadków, 
- prawidłowości wykonania spoin 
- należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych 
miejscach. Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 
- prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 0,5 mm, 
- wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin, a w przypadku budzącym 
wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm 
- sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m 
 
6.2. Stolarka okienna i drzwiowa 
Badanie robót powinny obejmować sprawdzenie: 
- zgodności wymiarów, 
- jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
Szczegółowy opis badań podaje norma PN-62/B 10144. 



Kontrola, jakości stolarki 
- sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów 
- sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny 
nieuzbrojonym okiem z odległości 1, 5 m oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki lub 
taśmy stalowej 
- sprawdzenie sprawności działania należy wykonać wg BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03. 
 
6.3. Roboty malarskie  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
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 państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało wynik 
ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
 
7. Odbiór robót 
Roboty remontowe podlegają następującym odbiorom: 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – wykonywany na bieżąco przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. 
Odbiór częściowy – odbiorowi częściowemu podlegają elementy robót całkowicie 
zakończone a przekazane do Użytkowania lub co do których dostęp może być 
utrudniony. 
Odbiór końcowy – całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę. Odbiór końcowy nastąpi 
w terminie określonym w umowie. Odbioru końcowego dokonuje Komisja powołana 
przez Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – ostateczne przyjęcie robót po wygaśnięciu 
okresu gwarancji nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w protokole 
odbioru końcowego oraz tych, które wystąpiły w okresie gwarancji. 
 
8. Podstawa płatno ści 



Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w przedmiarach robót i SST. 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na zasadach określonych w 
umowie. 
 
9. Przepisy zwi ązane 
 
9.1. Normy 
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 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania 
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i 
heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania 
PN-B-10085; 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 
9.2. Inne 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. 
z późniejszymi zmianami). 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. nr 92 poz. 881 
z 2004r. z późniejszymi zmianami), 
Ustawa o ochronie środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r.) 
z późniejszymi zmianami, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych, 
Normy i Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, 
Dokumentacja techniczna w tym część Kosztorysowa i Przedmiar robót oraz 
kosztorys ofertowy dla niniejszego zamierzenia budowlanego, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 


