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S-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty w zakresie: 
 
S-02.00.00           Różne specjalne roboty budowlane                                              CPV 45262600-7 
S-03.00.00           Pokrywanie podłóg i ścian                                                             CPV 45430000-0 
S-04.00.00           Roboty malarskie                                                                            CPV 45442100-8 
S-05.00.00           Tynkowanie                                                                                     CPV 45410000-4 
S-06.00.00           Instalowanie zabudowanych mebli                                               CPV 45442100-8 
S-07.00.00      Sufity podwieszane                                                                          CPV 45421146-9 
 

S-00.01.00. WSTĘP 
 

S-00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach  
PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARANŻACJI WNĘTRZ W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ IM. ANDRZEJA ŁUCZEŃCZYKA W LUDWINIE - /prace ogólnobudowlane i remontowe/ 
 
S-00.01.02. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych, dotyczących 
procesu 
realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie 
odpowiednich cech 
eksploatacyjnych budowli. ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i opracowane są w oparciu o 
obwiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
S-00.01.03. Zakres Robót objętych ST 
 
S-00.01.03.01. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
S-02.00.00           Różne specjalne roboty budowlane                                              CPV 45262600-7 
S-03.00.00           Pokrywanie podłóg i ścian                                                             CPV 45430000-0 
S-04.00.00           Roboty malarskie                                                                            CPV 45442100-8 
S-05.00.00           Tynkowanie                                                                                     CPV 45410000-4 
S-06.00.00           Instalowanie zabudowanych mebli                                               CPV 45442100-8 
S-07.00.00      Sufity podwieszane                                                                          CPV 45421146-9 
 
S-00.01.03.02.  
 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisywymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
 
S-00.01.04. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 
 
S-00.01.04.01. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze 
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
dwa komplety ST. 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych 
realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
S-00.01.04.02. Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 
- Zamawiającego 
- Sporządzoną przez Wykonawcę 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
- Projekt z opisem i rysunkami 
- Przedmiary robót wraz z kosztorysem 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
4. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 
S-00.01.04.03. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 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 Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy.  
 
S-00.01.04.04. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
 
- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być 
obustronnie 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo 
potwierdzone wpisem 
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Inżyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne – również 
potwierdzane 
przez autora projektu. 
- Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych , a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
S-00.01.04.05. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż 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. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę 
umowną. 
 
S-00.01.04.06. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie 
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: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
S-00.01.04.07. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 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 pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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S-00.01.04.08. 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, 
określonego 
odpowiednimi przepisami. 
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 pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
S-00.01.04.09. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji takie jak instalacjie wod-kan., instalacje elektryczne, 
kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 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. 
 
S-00.01.04.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
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S-00.01.04.11. 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 umownej. 
 
 
S-00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
S-00.01.04.13. 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 Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
S-00.01.04.14. Określenia podstawowe 
 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
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Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w 
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę, 
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy), 
wykazujące że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
ze wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w 
trakcie realizacji robót, 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem, 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do 
występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
Odpowiednia, (bliska) zgodność - zgodność wykonywania Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego 
rodzaju Robót, odspajania gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi - do 
odspajania 
gruntów zwięzłych i skalistych spękanych. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu 
będącego przedmiotem Robót, 
 
S-00.02.00. MATERIAŁY 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją 
projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera. Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, 
odpowiadać 
polskim normom raz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co 
najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
- atest 
- certyfikat 
- aprobatę techniczną ITB 
- certyfikat zgodności. 
 
S-00.02.01. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, 
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zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 
 
S-00.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
S-00.02.03. 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 właściwość do Robót i były 
dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
S-00.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych 
robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
S-00.02.05. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
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S-00.03.00. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
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 Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
S-00.04.00. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
S-00.05.00. WYKONANIE ROBÓT 
 
S-00.05.01. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, 
PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich 
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elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 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 Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
S-00.06.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
S-00.06.01. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie 
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urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych 
elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
S-00.06.02. 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 zapewni 
odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury 
badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
S-00.06.03. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
S-00.06.04. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do 
akceptacji Inżyniera . 
 
S-00.06.05. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 
nie później 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru 
lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
S-00.06.06. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
S-00.06.07. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
S-00.06.08. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 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 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 i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów 
Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania 
Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto 
je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
S-00.07.00. OBMIAR ROBÓT 
 
S-00.07.01. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
 
S-00.07.02. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii 
osiowej. 
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Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2. 
Przykładowo 
przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z 
otworami i 
powierzchniami nie otynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej 
łączną 
powierzchnię otworów i powierzchni nie otynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku 
powierzchni 
otworów i powierzchni nie otynkowanych mniejszych od granicznej wielkości. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
 
S-00.07.03. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
 
S-00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na 
karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

 
S-00.08.00. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
S-00.08.01. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
S-00.08.02. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
S-00.08.03. Odbiór wstępny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją 
Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach 
Umownych. 
 
S-00.08.03.01. Dokumenty do odbioru wstępnego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
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ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
S-00.08.04. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad 
opisanych w punkcie 8.03. „Odbiór wstępny Robót”. 

 
S-00.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

S-00.09.01. Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i 
transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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S-01.00.00 
Roboty wstępne i przygotowawcze 

 
S-01.01.00 Wymagania ogólne 
 
S-01.01.01. Obowiązki Inwestora 
 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz 
dziennik budowy 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym 
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i 
programu 
realizacji inwestycji. 

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Zawiadomienie właściwych organów: 
Inwestor: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ANDRZEJA  ŁUCZEŃCZYKA  
       W LUDWINIE, LUDWIN 52, 21-075  
Projektanta: ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ 
co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w. 
 
S-01.01.02. Obowiązki Wykonawcy 
 
- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót 
w czasie 
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora 
- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 
Treść tablic i 
miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
utrzymanie 
placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, 
plac budowy 
powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
- Zorganizowanie terenu budowy. 
- Zabezpieczenie dostawy mediów. 
- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach 
przed: 
a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami. 
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami. 
c) Możliwością powstania pożaru. 
d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie 
instalacje przed 
uszkodzeniem. 
- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na 
placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, 
nie 
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dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
 
S-01.01.03. Materiały i sprzęt 
 
- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację 
inspektora nadzoru. 
- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. 
- Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania 
reprezentatywnych próbek. 
- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
S-01.01.04. Transport 
 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów. 
 
S-01.01.05. Wykonywanie robót 
 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją 
projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także 
wymaganiami 
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość 
wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
 
S-01.01.06. Dokumenty budowy 
 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące 
dokumenty budowy: 
- dziennik budowy, 
- księgę obmiarów, 
- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
- protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 
przez Inwestora i 
Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa 
Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru 
inwestorskiego 
przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót 
budowlanych 
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Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych 
robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik 
budowy, a pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
 
S-01.01.07. Kontrola jakości robót 
 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca 
robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do 
akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne 
oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji 
robót 
powinien zawierać: 
- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
- sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 
jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 
projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań 
jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. 
W 
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
S-01.01.08. Obmiar robót 
 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiar 
robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty 
zawarte w 
kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym  
(przedmiarem). 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni i 
kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie 
załącznika. 
S-01.01.09. Odbiór robót 
 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej . 
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Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich 
zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów 
robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 
S-01.01.10. Dokumenty do odbioru robót 
 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową. 
- Receptury i ustalenia technologiczne. 
- Dziennik budowy i księgi obmiaru. 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych. 
- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów 
odbioru oraz oględzin podczas odbioru. 
- Sprawozdanie techniczne. 
- Dokumentację powykonawczą. 
- Operat kalkulacyjny. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formalną zgodę 
Inwestora na dokonywane zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
S-01.01.11. Tok postępowania przy odbiorze 
 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi 
kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat 
kalkulacyjny 
(końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja 
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. 
Komisja 
stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach 
tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne - dokonuje 
się potrąceń 
jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - 
to roboty te 
wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - 
finansowym. 
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie 
ilości 
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wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w 
kosztorysie. 
Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
 

S-05.00.00 
Różne specjalne roboty budowlane 

 
S-02.01.00. Przedmiot 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-05.00.00 – Rózne specjalne roboty budowlane, są 
wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z pracami dot . wykonania aranżacji wnętrz W BUDYNKU 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ANDRZEJA ŁUCZEŃCZYKA W LUDWINIE 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
S-02.02.00. Zakres robót 
 
Ścianki lekkie oraz sufity podwieszane z płyt G/K: 
Ścianki lekkie systemowe w pom, ozn. na rzutach jako zabudowa z płyt g/k oraz łazienkach – jako 
zabudowa stelaży podtynkowych: zabudowa lekka z płyt g-k (na całej wys. pomieszczenia), na 
profilach systemowych. 
Sufity podwieszane z płyt g/k – rozmieszczenie i kolorystyka wg cz. graficznej opracowania 
Do wszystkich konstrukcji gładkich typu lekkiego na konstrukcji z kształtowników stalowych z blach 
stalowych ocynkowanych, do zabudowy ściennej i sufitowej (w określonych projektem miejscach) 
stosować płyty gipsowo – kartonowe grubości 12.5mm– zgodnie z technologią producenta (w tym 
klejenie złącza). 
 
Zabudowy dekoracyjne z płyt MDF fornirowanych 
Okladziny ścian wewnętrznych z płyty MDF w okleinie fornirowej lakierowanej, na profilach 
systemowych aluminiowych, mocowanie na hakach montażowych, niewidoczne – zgodnie z 
technologią producenta. Do zabudowy ściennej i sufitowej (w określonych projektem miejscach) 
stosować płyty MDF lub wiórowe grubości 19mm zgodnie z technologią producenta. Kolorystyka wg 
cz. graficznej opracowania. 
 

Parapety 

Parapety wewnętrzne wykonać z płyty MDF pokrytej folią polimerową, kolor baiły połsyk.   

Podstawowe parametry produktu: 

Grubość płyty MDF:  22 mm 

Grubość folii:  0,3 – 0,5 mm 

Lewa strona: biały laminat 

 
Balustrady schodów wewnętrznych :  
Balustrada schodowa z rur ze stali nierdzewnej o śr. 42,4, chromowana, słupek o śr. 42,4 

wysokość 1,1m, chromowany. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać 

skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.  Balustrady systemowa montować wg wytycznycy 

producenta. Szczegółowe rozmieszczenie wg części rysunkowej.  

 
Stelaże podtynkowe, ceramika łazienkowa oraz armatura: 
Montaż łazienkowych stelaży podtynkowych, ceramiki łazienkowej i armatury. Wyposażenie 
łazienek – cz. graficznej opracowania oraz ST wyposażenia; 
 
Oświetlenie: 
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Montaż opraw oświetleniowych na wyprowadzonycj „punktach” elektrycznych. Oprawy 
oświetleniowe – wg cz. graficznej opracowania; 
 
S-02.03.00. Materiały 
 
Zestaw materiałów do wykonywania obudów, ścian oraz sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-
kartonowych, składa się z: 
- płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - płyty powinny spełniać wymagania normy PNB- 
79405:1997 i PN-B-79406:1997 
- kształtowników stalowych z blach stalowych ocynkowanych gat. St0S gr. 0,6 mm, które 
powinny spełniać wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB. Profile C50, U50 
- profili sufitowych -do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych;profile sufitowe: CD 60,UD 27; 
grubość blachy stalowej 
profili sufitowych powinna wynosić minimum 0,55 mm z tolerancją 0,03 mm 
- materiałów pomocniczncyh takich jak: kleje, uszczelniacze, wysokoelastyczna zaprawa szpachlowa, 
taśma fizelinowa lub 
siatka zbrojąca, silikon malowalny, kołki montażowe, wkręty, profile stalowe, farby, drabiny, inne. 
- Parapety wewnętrzne z płyty MDF pokrytej folią polimerową 
- baluistrady systemowe z rur ze stali nierdzewnej 
 
S-02.04.00. Sprzęt 
 
Wiadra, mieszadła mechaniczne, noże, piły, szpachelka, paca ścierna, pistolet do silikonu, prowadnice 
do równego 
cięcia płyt, wiertarki, wkrętarki, elektryczne narzędzia ślusarskie, specjalistyczne narzędzia 
elektryczne i ręczne 
związane z wykonywaniem w/w prac, narzędzia do montażu opraw oświetleniowych, narzędzia ręczne 
itp. 
 
S-02.05.00. Transport 
 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 

S-05.06.00. Wykonanie robót 
 

S-02.06.01. Wykonanie w/w prac 
 
Wg cz. opisowej i graficznej projektu. 
 
 
S-02.07.00. Kontrola jakości 
 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie z 
dokumentacją 
opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
odbiorów 
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i 
pomiarów jak badanie przyczepności do podłoża poprzez opukiwanie, 
Odbiór polega na sprawdzeniu kompletności dokonanego montażu i zgodności z wytycznymi 
producenta lub 
dystrybutora systemu. 
 
S-02.08.00 Jednostka obmiaru 
 
Powierzchnia mierzona w m2, szt., mb. 
 
S-02.09.00 Odbiór robót 
 
Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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S-02.10.00 Podstawa płatności 
 
Za 1 m2, 1 szt., 1mb - zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
 
S-02.11.00. Przepisy związane 
 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 

S-03.00.00 
Pokrywanie ścian i podłóg 

 
S-04.01.00 Przedmiot 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-08.00.00 – Pokrywanie ścian i podłóg, są wymagania 
dotyczące 
wykonania i odbioru robót posadzkarskich i cokołów w ramach wykonania aranżacji wnętrz W 
BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ANDRZEJA ŁUCZEŃCZYKA W LUDWINIE 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
S-03.02.00 Zakres robót 
 
- wyookanie  posadzek i okładzin ściennych. Podłogi ,posadzki oraz okładziny ścienne w 
poszczególnych pomieszczeniach wykonać wg dyspozycji rys. rzutów poszczególnych pomieszczeń. 
Parametry techniczne i użytkowe materiałów wykończeniowych muszą być zgodne z podanymi 
wprojekcie wykonawczym architektury. Nie dopuszcza się stosowania materiałów o niższych lub 
gorszych parametrach. Wszelkie rozbieżności w tej kwestii należy skonsultować z projektantem 
aranżacji wnętrz. 
– wykonanie cokolików przyściennych wys. 15cm na wszystkich ścianach. Materiały, rozmieszczenia i 
kolorystyka wg części graficznej opracowania.  
 

GRES POLEROWANY 60X60 Strefy ogólnodostępne (komunikacja pozioma), sala 
wypożyczalni i czytelni, sala wielofunkcyjne., pom. pomocnicze, sale teamtyczne na piętrze, 
sala patrona biblioteki: 

Posadzki gresowe z gresu wilekoformatowego o wym. 60x60cm, polerowanego, rektyfikowanego lub 

kalibrowanego. Gres układany na spoinę max. 2mm. Próbki uzgodnić w nadzorze autorskim. 

Fugowanie w kolorze szarym. Próbki uzgodnić w nadzorze autorskim. Szczegółowy ukłąd płytek wg 

części graficznej opracowania. 

 

GRES STRUKTURALNY 30X30 Klatki schodowe, spoczniki: 
Stopnice schodów wykonać  z gresu strukturalnego, ryflowanego o wymiarach 30x30cm, kolor średni 
szary,  
Podstopnice z gresu strukturalnego – kolor jasny szary 
Spoczniki wykonać z gresu strukturalnego kolor średni szary – odpowiadający kolorowi płytek 

stopcnicy. . Szczegółowy ukłąd płytek wg części graficznej opracowania. 

 
 

PARKIET PRZEMYSŁOWYSala wielofunkcyjna, sala wypożyczalni i czytelni, sale tematyczne 
na 1 piętrze, gabinet administratora 
Parkiet przemysłowy jesion, mozaika jesionowa zgrzewana na siatce we wzór równoległy paralel o 
wymiarach w mm ( gr x szer x dł ) : 8x23x160.  

 

WYKLADZINA PCV - LINOLEUM Pomieszczenia gospodarcze, techniczne, pomieszczenie 
rozdziału posiłków, zmywalnia 
Wykładzina PCV stosować w pomieszczeniach technicznych, magazynowych, rozdzielni posiłków i 
zmywalni 
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. Parametry:  
- Grubość warstwy użytkowej: 2,5mm  
- Klasa palności: Cfls1  
- Właściwości elektrostatyczne: < 2kV 
- bakteriostatyczność 
Układać zgodnie z instrukcją producenta. Kolorystyka – odcienie szarości. Ostateczny wybór uzgodnić 
z nadzorem autorskim po okazaniu próbek.  
 
 
PŁYTKI CERAMICZNE – łazienki 
Jako okładziny ścian w łazienkach zastosowano płytki ceramiczne typu glazura o wymiarach 30x60, 
układane pionowo – szczegółowy układ wg. części graficznej opracowania. Kolorystyka – odcienie 
szarości i zieleni. 
 
 
WYKŁADZINA DYWANOWA – kącik i pokój zabaw dla dzieci, studio nagrań 

Zastosowano wykładzinę w kolorze jasnozielonym, niebieskim oraz szarym. Typ: welurowy, gęsto 

tkane pojedyncze włókna. Ostateczny wybór należy skonsultować z nadzorem autorskim. 

 Parametry:  

- gęstość - gęsto tkane włókno j odporne na ruch osób i elementów wyposażenia pomieszczenia 

- ponad 200 tyś. przetkań.  

- trudnozapalne - klasy Bfl-s1 lub Cfl-s1 4 

- zabezpieczenie przeciw zabrudzeniom - np. na bazie teflonu  

- tłumienie - parametr wygłuszania dźwięku (powyżej 20dB) 

  

PŁYTY MDF – rozmieszczenie wg części graficznje opracowania 

Dekoracyjne wykończenie ścian poprzez naklejenie za pomocą kleju montażowego płyty MDF w 

okleinie fornirowej lakierowanej. Grubość płyty 6mm + grubość okleiny fornirowej. Wymiary, 

rozmieszczenie oraz kolorystyka płyt wg cz. graficznej opracowania. 

 
COKOLY  

- W pomieszczeniach użytkowych cokoły z płyty MDF kolor biały wys. 15cm, 
- W pomieszczeniach technicznych i korytarzach:  płytka cokołowa 15x30cm,  cokoliki zlicować 
ze ściana poprzez wkucie płytek w tynk, kolor plytki dopasowany do gresu podłogowego, łączenia 
spasować z łączeniem płytek podłogowych. 
 
 
S-03.03.00 Materiały 
 

Gres polerowany, gres łazienkowy, wykładzina PCV – linoleum, parkiet przemysłowy,płytki cermiczne 
łazienkowe, płytki cokołowe, cokoły MDF, płyty MDF fornirowe o grubośći 19mm i 6mm, panele 
akustyczne, okleina obiektowa, wykladzina dywanowa, klej wysokoelastyczny, preparat gruntujący, 
zaprawa wyrównująca do posadzek, klej dedykowany do oklein obiektowych, klej montażowy. 
Właściwości płytek podłogowych typu Gres: 
– barwa: jasnoszara, średnioszara, ciemnoszara 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodporność - nie wymagana 
– kwasoodporność – nie wymagana 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność – V klasa ścieralności 
Kolory i wzory próbek uzgodnić z nadzorem autorskim. 
 
S-03.04.00 Sprzęt 
 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, pędzle, nożyki, linijki, miarki. 
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S-03.05.00 Transport 
 
Samochód dostawczy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, we wnętrzach 
ręczny. 
 
S-03.06.00 Wykonanie robót 
 
Wg cz. opisowej i graficznej projektu. 
 
S-03.08.00. Jednostka obmiaru 
 
(m2) ułożonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupełniających, wysokość cokolika, (m2) 
ułożonej ściany, 
(m2) ułożonej okleiny na ścianie; 
 
S-03.09.00. Odbiór 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
S-03.10.00. Podstawa płatności 
 
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót. 

 
S-04.00.00 
Malowanie 

 
S-04.01.00 Przedmiot 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-09.00.00 – Malowanie, są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru 
robót malarskich w ramach aranżacji wnętrz W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. 
ANDRZEJA ŁUCZEŃCZYKA W LUDWINIE 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
S-04.02.00 Zakres robót 
 
- ściany wewn. pomieszczeń 
- sufity 
 
Wszystkie sufity w pomieszczeniach na klatkach schodowych malować matową farbą lateksową w 
kolorze białym; 
Wszystkie ściany w korytarzach, na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych i 
technicznych malować matową farbą lateksową. Kolorystyka - wg dyspozycji części graficznej 
opracowania. 
Sciany w pozostałych pomieszczeniach malować matową farbą akrylową. Kolorystyka - wg dyspozycji 
części graficznej opracowania. 
Projektuje się gruntowanie powierzchni do malowania oraz dwukrotne malowanie farbami 
Lateksowymi oraz akrylowami. Parametry farb użytych do malowania muszą odpowiadać wytycznym 
zawartym w projekcie wykonawczym architektury; 
Malowanie ścian i sufitów (w tym - kolorystyka poszczególnych ścian) wykonywać zgodnie z 
uwagami zawartymi na rzutach poszczególnych kondygnacji wg cz. graficznej opracowania; 
 
S-04.03.00 Materiały 
 
 
Farba emulsyjna lateksowa, farba akrylowa, farba emaliowa, farba podkładowa; 
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S-04.04.00 Sprzęt 
 
Pędzle, wałki, korytka do farby, wiadra agregat malarski. 
 
S-04.05.00 Transport 
 
Samochód dostawczy, rozładunek ręczny. 
 
S-04.06.00 Wykonanie robót 
 
- Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża dokładność 
powierzchni. 
Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed 
szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. 
- Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i 
miejsc 
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym 
mocowaniu 
wszelkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianie. 
- Wilgotność powierzchni tynkowanych pod malowanie powinna być nie większa niż: 
a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%, 
b) dla farb emulsyjnych - 4% 
- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności: 
a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego 
ogrzewania, gazowych elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, 
wyłączników lub 
opraw) z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych 
(biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.) 
b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
c) ułożeniu podłóg drewnianych, 
d) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów 
pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczone w stanie 
wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana). 
- Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku, 
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) 
oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona 
z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej. 
- Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny, 
masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również 
oczyszczone z 
pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. 
Metalowe pokrywki 
pudełek instalacji elektrycznej powinny być - niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ścian 
- pokryte 
bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym). 
- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 
+22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), którą można malować przy 
temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, 
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20C ( w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak 
również przy 
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malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 
- Przy malowaniu powłoki powinny być: 
a) niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), 
odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację, 
b) dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 
c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta, 
d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. 
Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub 
poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 
- Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodna z 
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i odmiany 
odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża lub podkładu; powłoka 
powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem 
uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie na powłokach 
jednowarstwowych. 
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe 
zmatowienia oraz różnice w odcieniu. 
Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do 
gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. 
Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące 
się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych 
powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i 
wsiąkliwość. 
- Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym 
dla 
powłok z farb olejnych, z tym, że powinny mieć one połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę 
badania 
twardości powłoki. 
 
S-04.08.00. Jednostka obmiaru 
 
(m2) malowanej lub ułożonej powierzchni 
 
S-04.09.00. Odbiór 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 
następujących 
terminach: 
a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 
- Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65% , oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 
płatków powłoki, 
widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 
- Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu , w świetle rozproszonym, 
barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu 
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wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni 
możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na 
szmatce nie wystąpią ślady farby. 
- Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. 
- Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
certyfikatów. 
Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków, itp. 
- Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu : 
a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych 
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą 
poziomicy i pionu murarskiego), 
c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach okładziny i pomiar wielkości 
prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 
d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 
wątpliwość - przez 
pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 
e) jednolitości barwy płytek 
 
S-04.10.00. Podstawa płatności 
 
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót. 

 
S-05.00.00 

Tynkowanie 
 

S-05.01.00 Przedmiot 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-09.00.00 – Malowanie, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót tynkarskich w ramach aranżacji wnętrz W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ANDRZEJA 
ŁUCZEŃCZYKA W LUDWINIE 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 

 
S-05.02.00 Zakres robót 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych ścian wg poniższego : 
– tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy III 
 
S-05.03.00 Materiały 
 

a) Materiały do tynku 
- piasek 
- cement 
- preparaty gruntujące 
- sucha mieszanka tynkarska 
- gips szpachlowy 
- woda 
- sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych 
- preparaty wzmacniające podłoże 
- lekki tynk podkładowy 
- zaprawa cementowo-wapienna M – 5 
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- masa klejąca 
- narożnik ochronny z siatką 
 
b) Woda (PN-EN 1008:20041 
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. 
 
c). Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- 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 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
 
d) Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
 
S-05.04.00 Sprzęt 
 
Prace można wykonać przy pomocy dowolnego rodzaju sprzętu. 
 
 
S-05.05.00 Transport 
 
Samochód dostawczy, rozładunek ręczny. 
 
S-05.06.00 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 bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlanomontażowych 
w okresie obniżonych temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 
należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 



31 
 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

 
S-05.10.00. Podstawa płatności 
 
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót. 

 

S-06.00.00 
INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI  

 
S-06.01.00 Przedmiot 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-09.00.00 – Malowanie, są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru 
robót związanych z zabudową meblową w  BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. 
ANDRZEJA ŁUCZEŃCZYKA W LUDWINIE 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
S-06.02.00 Zakres robót 
 
- wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniu wypożyczalni i czytelni,  gabinetu doświadczeń 
oraz Sali zabaw dla dzieci. Ilość  i rodzaj wykonywanej zabudowy wg cz. graficznej opracowania 
- wykonanie zabudowy meblowej kuchennej pomieszczenia rozdzielni posiłków i pomieszczeń 
socjalnych. Wymiary wg części graficznej opracowania 
 
 
S-06.03.00 Materiały 
 
-płyta MDF w okleinie fornirowej.  Wymiary wg części graficznej 
- płyta MDF w oklienie meblowej, kolor biały połysk. Wymiary wg części graficznej 

- płyta MDF laminowana, kolor biały połysk. Wymiary wg części graficznej 

- łączniki i akcesoria 
- szkło VSG ESG 1010.4  - przeszklenie gablot w Sali patrona 
 
 
 
S-06.04.00 Sprzęt 
 
- elektronarzędzia, wiertarki, wkrętaki, łaty, poziomice, przyrządy pomiarowe, 
niwelator laserowy 
 
S-06.05.00 Transport 
 
Elementy zabudowy meblowej transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 

w transporcie drogowym. 
 
S-06.06.00 Wykonanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji 
 
S-06.08.00. Jednostka obmiaru 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest: ilość sztuk 
 
S-06.09.00. Odbiór 
 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jeżeli zostały wykonane 
zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora. 
 
S-06.10.00. Podstawa płatności 
 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
 

 

 

 

S-07.00.00 
SUFITY PODWIESZANE 

 

S-07.01.00 Przedmiot 

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-12.00.00 –, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych  w  BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ IM. ANDRZEJA ŁUCZEŃCZYKA W LUDWINIE 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

S-07.02.00 Zakres robót 

 

Wykonanie zabudowy z płyt dekoracyjnych i dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej 

konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których 

wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

 

S-07.03.00 Materiały 

 

a) Sufity podwieszane: 

 sufit podwieszany z płyta g-k 

 sufit podwieszany z płyt modułowych 60x60 

b) Płyty gipsowo-kartonowe 

 Płyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne 

c) Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 

(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
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Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 

 Wieszak w 60/100 

 Profile nośne 60/27 

 Profile przyścienne 28/27 

d) Akcesoria stalowe  

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

 łączniki wzdłużne, 

 uchwyty bezpośrednie długie, 

 uchwyty bezpośrednie krótkie, 

 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

 kołki szybkiego montażu, 

 kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 

stalowych  

pkt. 2.3. 

e) Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych, 

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – 

do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

f) Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

g) Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między 

sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty 

samowiercące: 

h) Masa szpachlowa 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 

powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 

szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 

powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 

poszczególnych wyrobów. 

 

 

 

 

 

 

S-07.04.00 Sprzęt 

 

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. 
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S-07.05.00 Transport 

 

Elementy zabudowy meblowej transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 

w transporcie drogowym. 

 

S-07.06.00 Wykonanie robót 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

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

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

-Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 

stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. 

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 

konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju 

konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 

kształt pomieszczenia: 

 jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

 w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji 

dwuwarstwowej, 

 rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi 

płyt w stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 

 rozmieszczenia płyt, 

 sztywność płyt, 

funkcję jaką ma spełniać sufit: 

 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 

do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  

z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 

wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 

gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe 

do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 

je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej 

do połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
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 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 

warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o 

jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 

musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 

przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, 

jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 

zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 

powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

 

Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Mocowanie płyt dźwiękochłonnych 

Sufit podwieszany z płyt dźwiękochłonnych powinien być instalowany w możliwie późnym etapie 

budowy, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. Montaż sufitu wymaga gładkiej, 

czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane 

jest przeprowadzenie testów. Ze względów estetycznych płyty obwodowe powinny mieć min. 300 mm 

szerokości, a przycięte kawałki profili i listew przyściennych przynajmniej 400 mm długości. Jeśli 

przycięte krawędzie wymagają malowania, możliwe jest zastosowanie farby do krawędzi płyt. 

Szczegółowa instalacja sufitu z płyt dźwiękochłonnych wg instrukcji montażu oraz szkiców 

montażowych opracowanych przez producenta. 

 

Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 

cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 

warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 

nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 

samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 

szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 

kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia  

i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 

szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

 
S-07.08.00. Jednostka obmiaru 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest: ilość sztuk 
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S-07.09.00. Odbiór 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 wykonanego sufitu. 

 
S-07.10.00. Podstawa płatności 
 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

 

 

 


