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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-WO i SST 

WYMAGANIA OGÓLNE i SZCZEGÓŁOWE 

 

 

 

Obiekt: Budynki Teatru Narodowego w Warszawie: 

Budynek Główny - Plac Teatralny 3,  

Budynek Techniczny - Wierzbowa 3. 

Inwestor: Teatr Narodowy 

Warszawa, Plac Teatralny 3  

 

 

 

 

Branża:  BUDOWLANA 

 

Kod CPV:  

 

CPV   45000000-7  Roboty budowlane 

CPV   45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne   

CPV   45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

CPV   45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

CPV   45111000-9 Roboty w zakresie rozbiórki 

CPV   45432000-4 Roboty posadzkowe 

CPV   45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne    

CPV   45410000-4 Tynkowanie  

CPV   44221220-3 Drzwi przeciwpożarowe 
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1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST.WO „Wymagania Ogólne" 

odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot budowlanych , 

które zostaną wykonane w ramach przedmiotu zamówienia :  

 

Roboty budowlane w budynkach Teatru Narodowego:  

1)   Remont klatki schodowej K-7 z wymianą drzwi p.poż oraz szybem windowym. 

2)   Remont rampy oraz progów dźwigu D-3 na poziomach 1, 5, 9. 

3)   Roboty remontowo – malarskie Foyer sceny parter i balkon (od ul. Wierzbowej). 

4)   Remont tarasu 4 p. (od ul. Fredry). 

5)   Wykonanie uszczelnienia stropu EI 120 w magazynie mebli. 

6)   Prace remontowo-malarskie pomieszczenia 2.36. 

7)   Naprawa posadzki tunel-hol przy dźwigu D-2 (piwnica). 

8)   Prace malarskie w wiatrołapie  - wejście główne. 

9)   Remont posadzki  - łazienka 0.29 – piwnica.  

10) Remont holu przy windzie – garderobiane. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych jako część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 

wykonania robót opisanych w p. 1.1. 

 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych 

Zakres robót do wykonania na w/w obiektach. 

Roboty remontowe : 

a) rozbiórka ścianki 

b) roboty izolacyjne  

c) roboty malarskie z naprawą tynków 

d) wymiana drzwi p.poż EI 60 i uszczelnienie stropu EI 120 

e) remont posadzek 

 

1.4 Informacje o terenie 

Roboty remontowe w istniejących budynkach będą realizowane na terenie działki przy  

Pl. Teatralnym 3 w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście, oraz ul. Wierzbowej, Fredry i Niecałej. 

 

1.5 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe - zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.  

Wymagane jest żeby Wykonawca zapoznał się z placem budowy i specyficznymi warunkami 

prowadzenia prac, wynikających z działalności remontowanych obiektów. Inwestor nie zapewnia 

terenu na wykonanie tymczasowego zaplecza.  

W wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilość i rodzaj koniecznych robót tymczasowych 

dla przyjętej przez niego organizacji placu budowy . Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz 
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zaplanuje organizację ruchu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich, a w 

szczególności użytkowników budynku oraz pracowników i klientów Teatru i Restauracji. 

Wykonawca będzie dbał o porządek na placu budowy i na drogach dojazdowych, a swoim 

działaniem nie pogorszy stanu dróg publicznych oraz stanu działki Inwestora . Wykonawca 

zobowiązany jest działać w sposób zapewniający nienaruszalność interesów osób trzecich  

oraz przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska i bhp. 

Po zakończeniu robót Wykonawca przywróci teren do stanu pierwotnego . 

Za wykonanie robót tymczasowych Wykonawca określi cenę ryczałtową i ujmie ją w ogólnej 

cenie ryczałtowej swojej oferty za wykonanie robót . 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

przetargową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże  

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz dziennik budowy. 

 

1.6.2 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych prac i wbudowanych materiałów, w tym dokumentację fotograficzną 

obrazującą przebieg wykonywanych robót, a w szczególności prac ulegających zakryciu.  

 

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacja przetargową i Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

Dokumentacja przetargowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy  

przez Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były  

w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z SST. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą   niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty z tym 

związane będą zrealizowane na koszt Wykonawcy. 
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1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 

szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych.  

b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

 

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie zgodnym z wymogami bhp. 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej   i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację  składowisk i 

dróg dojazdowych. Wykonawca w szczególności podejmie stosowne środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami, gazami oraz zanieczyszczeniem przez środki 

chemiczne używane w ramach kontraktu 

- możliwością powstania pożaru 

 

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy i przy urządzeniach oraz pojazdach używanych w trakcie wykonywania prac. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich   szkodliwość   zanika (np. materiały 
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pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.6.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają 

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.6.9 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 odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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 przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach w tym zakresie. 
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1.6.12 Odbiory techniczne 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego przynajmniej na 2 dni robocze 

przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia, o odbiorach technicznych, pracach 

ulegających zakryciu oraz odbiorach i przekazywaniu do eksploatacji poszczególnych etapów 

wykonywanych robót. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczaniem, składowaniem i 

wbudowywaniem materiałów niezbędnych do realizacji prac. 

 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy . Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się nie przyjęciem robót i niezapłaceniem za ich 

wykonanie. 

 

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 swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach to Wykonawca może zastosować taki materiał po 

zawiadomieniu i uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. Obsługujący dany sprzęt pracownicy winni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 
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4 WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość   

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 

są określone w SST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  

 

5.2 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor dopuści do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji i SST.   W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 

wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. Materiały 

posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

 

5.3 Dokumenty budowy   

Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru. 

 

6 ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych , roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) przejęcie odcinka lub części, 

c) przejęcie końcowe po wykonaniu całości robót , 

d) przejęcie ostateczne po upływie okresu gwarancji  

 

7 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa , zgodnie z warunkami zawartymi  

w Umowie. 

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i dokumentacji 

kosztorysowej oraz wszystkie czynności i wymagania składające się na jej wykonanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-1 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną 

wykonane w ramach przedmiotu zamówienia: 

„Roboty budowlane w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie” 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych w remontowanych pomieszczeniach: Budynku 

Głównego oraz Budynku Technicznego 

- rozbiórka ściany pod biegiem schodowym klatka K-7, 

- wykucie z muru drzwi p.poż – klatka K-7, 

- skucie zawilgoconego tynku na ścianach i oczyszczenie powierzchni, 

- skucie posadzek, płytek ceramicznych na tarasie oraz progów przy dźwigu D-3, poziomy 1, 5, 9, 

- usunięcie gruzu z rozbiórki, wywóz i utylizacja. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

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

WO - wymagania ogólne 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 

SST-2 

ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE 

TYNKI I OKŁADZINY 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków, okładzin wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 

Rodzaje tynków, wypraw tynkarskich specjalnych, rodzajów farb i kolorystyki według NCS są 
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podane w pozycjach kosztorysowych, a ich kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wyprawy tynkarskie specjalistyczne należy zastosować zgodnie z kartami technicznych 

producenta. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu.  

1.3 Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji dotyczą wykonania tynków cementowo-wapiennych 

wewnętrznych kategorii III ścian i stropów; wykonywane ręcznie oraz tynków specjalnych 

renowacyjnych i uszczelniających jak również gładzi gipsowych. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami  

polskimi i europejskimi oraz z OST. 

 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram 

robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót 

określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

zgodność z dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 

 

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.3.1 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  

normy przedmiotowe, a w szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych, 

b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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a) Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

b) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

d) -Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

e) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

f) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

g) Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.5 Gładź szpachlowa 

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i 

sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich 

jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić 

uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy 

ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

 

2.6 Środki gruntujące 

2.6.1 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 podłożach należy stosować do gruntowania farbę 

emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 

2.7 Farby budowlane gotowe 

2.7.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm  

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Proponuje się 

zastosowanie do malowania sufitów i ścian farby Tikkurila Optiva 5 lub równoważną, kolorystka 

istniejąca lub uzgodniona z (wg. NSC) 

Malowanie posadzek farbami drogowymi. 

2.7.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,  

lateksu i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich   

dopuszczenia przez ITB.  

2.7.3 Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C 81901:2002, wydajność - 6-8 

m2/dm3 -czas schnięcia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/ 2002, wydajność - 

6-10m2/dm3 
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2.7.4 Farba lateksowa 

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 

właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 

13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności 

farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale 

tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności 

mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na 

zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi parametrami:  

-klasa I i II lub 2000-5000 cykli mycia (norma odporności),  

-wydajność na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,  

- nie żółknie,  

-wysoka siła krycia, 

 

 

SST-3 

ROBOTY POSADZKOWE 

3 WSTĘP 

3.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem robót posadzkowych. W naszym przypadku remont 

posadzek będzie polegał, zależnie od miejsca, wykonywanych prac: 

- na naprawie podłoża 

- oczyszczeniu 

- gruntowaniu 

- wykonaniu posadzki webrer florr  

- wykonaniu posadzki żywicznej Harz EP 

3.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „Wymagania ogólne". 

 

3.3 Kontrola jakości wykonania 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w części „Wymagania ogólne"  

Badaniom należy poddać: 

- zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji, 

- powykonawczej, 

- jakość zaprawy jastrychowej (gładzi cementowej), 

- przygotowanie podłoża, 

- grubość i spadki posadzki, 

- przyczepność do podłoża, 

- prawidłowość wykonania styku ze ścianami, 

- osadzenie uszczelnień dylatacji, 

- wykończenie styku z kratkami ściekowymi i innymi przejściami instalacyjnymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 
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SST-4 

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE 

4 WSTĘP 

4.1 Magazyn mebli – uszczelnienie stropu 

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych przechodzących przez przegrody budowlane będące 

granicami stref pożarowych oraz przegrody pomieszczeń wydzielonych pożarowo należy 

zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej przegrody budowlanej, stosując obejmy p.poż. 

EI120. Warunki i sposób montażu zabezpieczeń p.poż. ściśle wg Aprobat Technicznych 

stosowanych produktów. 

 

4.2 Klatka K-7 – drzwi p.poż EI 60 

Montaż zgodny z wytycznymi producenta. Kolorystyka drzwi istniejących 


