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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa inwestycji: 
Przebudowa Gmachu Głównego w celu dostosowania budynku do wymagań 

bezpieczeństwa pożarowego w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17 
Zadanie: 

PRZEBUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ I PIĘTRA PRZY WINDZIE 
(W OSI NR 17) W GMACHU GŁÓWNYM PW w PŁOCKU 

 
Zamawiający: Politechnika Warszawska Filia w Płocku ul. Łukasiewicza 17 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 
wykonania i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych 
przedmiotem zamówieni pn.: „Adaptacja i remont ściany wewnętrznej I piętra przy 
windzie (oś 17) wraz z wymianą drzwi i dostosowaniem do wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego w Gmachu Głównym PW Filia w Płocku” 

 
1.3.  Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4. Zakres Robót objętych STWiOR  
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
 
45000000-7 – roboty budowlane  
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45262520-2    Roboty murowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.  
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i 
kanalizacyjna. Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z wymaganiami 
Inwestora – opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 
Teren Budowy. 
 
1.6.2. Zgodność Robót z STWiOR 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
stanowią część umowy, 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, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z STWiOR. 
Dane określone w STWiOR 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 STWiOR i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.6.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 
1.6.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 
ochronną dla pracowników. 
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Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
          
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Przy wariantowym zastosowaniu rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Inwestora. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  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 kosztorysową, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru lub przedstawiciela Inwestora. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, STWiOR 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru lub 
przedstawiciela Inwestora. 
 
6.2.Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: 

- 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. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową i STWiOR w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru.Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.   
 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy przeprowadzić 
wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 dokumentacją kosztorysową  
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 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 
 
8.1. 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 Inspektor nadzoru lub 
przedstawiciel Inwestora. 
 
8.2. 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 Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Inwestora. 
 
8.3.  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 z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektor nadzoru. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektor nadzoru i Wykonawcy.  
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 
Kosztorysową i STWiOR 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. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. 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  „Odbiór wstępny Robót”. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

I.TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w 
ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiOR 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian 
- wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i na ościeżach otworów, 
- szpachlowanie, 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych.  
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową , STWiOR i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 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. 
 
2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
-Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane   
mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4.Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw 
powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na 
podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany 
betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i 
wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w 
kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
 
2.5.Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, 
wypełniaczy i domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne 
zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą 
zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można 
podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 



Nazwa inwestycji: 
Przebudowa Gmachu Głównego w celu dostosowania budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego 

w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17 
Zadanie: 

PRZEBUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ I PIĘTRA PRZY WINDZIE (W OSI NR 17)  
W GMACHU GŁÓWNYM PW w PŁOCKU 

 9

- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających 
uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do 
podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na 
każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i 
zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 
6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do 
stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła 
silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie 
gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków 
modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są 
plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i 
szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 
szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką 
zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-
k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania 
podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz 
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża 
budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i 
gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki 
anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 
plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na 
tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- agregatem tynkarskim, 
- mieszarka do zapraw 
- drobny sprzętem pomocniczym. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki nie powinna być 
niższa niż 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu ścianek działowych, 
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, 
założeniu instalacji i orurowań, 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 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. 
 
5.3. Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4.Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych.  
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki,narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 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. 
Tynk dwuwarstwowy kat. III powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę 
należy wykonać z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji 
odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki 
powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 
pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. 
zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 
Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-
wapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 
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1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 
 
5.5. Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz 
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub 
akrylowych. 
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. 
Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych 
prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem 
gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się 
wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże 
możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej 
powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o 
numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można 
zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, 
które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową  i wymaganiami 
Inwestora. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- prawidłowości wykonania podłoża 
- przyczepności tynków do podłoża 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynków 
- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru wszystkich robót jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w Wymaganiach Ogólnych Specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena Robót obejmuje: 
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- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
II. POWŁOKI MALARSKIE 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z 
zadaniem. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające imające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża – ściany (czyszczenie, odtłuszczanie) 
- malowanie tynków,  
- roboty zabezpieczające np. folia malarska 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok 
malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, kosztorysami, STWiOR i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne i oleje. 
 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosowa 
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– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 
 
2.3. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Farby akrylowe do pomieszczeń suchych.  
Cechy produktu: 
- odporny na wilgoć 
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 
- duża siła krycia 
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
- odporna na zmywanie 
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w 
pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 
Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 
właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm 
odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 
zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się 
na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na 
nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie 
odporności na szorowanie na mokro.  
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się 
charakteryzować następującymi parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- niekapiąca. 
 
2.4. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
2.5. Folia malarska 
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Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 
oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją. 
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
 
4. TRANSPORT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Stare powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego 
dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego 
środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania 
uzupełnij odpowiednią zaprawą. 
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą 
powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed 
przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie 
podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i 
zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby 
rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może 
odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi 
Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w 
postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić 
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia 
wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C.W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych , 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Świeże tynki maluje się po 3-4 tygodniach od ich nałożenia,  w temperaturze +5 do + 
30° C. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 
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5.2. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku1:3–5. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową , 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys 
i uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 
zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
6.1.Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem domalowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość 
mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
Przy malowaniu ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie 
potrąca się otworów do 3m, jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca 
się powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie 
posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. 
do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1.Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
 
8.2.Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 
ścian i sufitów, 
- usunięcie zabezpieczeń. prace porządkowe, 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.  
                  III. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z 
realizacją zadania 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające imające na celu wykonanie drzwi wewnętrznych I naświetli. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, montażem drzwi i okien. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – drewnianej i o konstrukcji aluminiowej 
- montaż wewnętrznych naświetli o konstrukcji aluminiowych 
- montaż stolarki okiennej z PCV 
- drobne prace wykończeniowe 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi 
wewnętrznych, naświetli, okien zewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, STWiOR i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
- drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone , 
wypełnienie płyta wiórowa, klamka, okucia 
- drzwi o konstr. aluminiowej bez przekładki termicznej (system np. PONZIO PT50), 
kolor srebrny, dwuskrzydłowe, zawiasy wrębowe, klamka lub pochwyt, wypełnienie 
górne części – szyba bezpieczna pojedyncza mleczna, dolna część – panel 6mm w 
kolorze konstrukcji 
- drzwi o konstr. aluminiowej  j.w. w klasie EI60 
- naświetla o kontr. aluminiowej, kolor srebrny, szyna ba bezpieczna pojedyncza 
mleczna, 
- okna  PCV - białe, trzykomorowe, 
- materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka . 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, 
drobnym sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 
niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Przed wbudowaniem okien i drzwi należy sprawdzić, czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł  wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
 
5.2. Przygotowanie ościeży 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  
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Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć 
zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.3.Montaż stolarki 
Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy 
umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować 
mechanicznie do ościeży. 
Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której 
nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia 
elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. 
W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem 
–do czasu zakończenia prac budowlanych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z kosztorysem i wymaganiami STWiOR. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi i okien 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 
- montaż okuć, 
- dopasowanie i wyregulowanie. 
 
 


