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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W YMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania Wentylacja mechaniczna w 
Przedszkolu Miejskim nr.3 im. Marii Montessori 78-100 Kołobrzeg ul. Unii Lubelskiej 23. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. Wymagania Ogólne należy 
rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

SZCZEGÓŁOAW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ 
WENTYLACYJNYCH  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT ZABUDOWY 
Z PŁYT G-K  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT POWŁOKI 
MALARSKIE 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Zakres robót związanych z montażem wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr.3 im. Marii 
Montessori w Kołobrzegu obejmuje: 

ROBOTY BUDOWLANE: 

- wykonanie przewiertów w przegrodach budowlanych 

ROBOTY SANITARNE: 

- montaż centrali wentylacyjnej 

- montaż przewodów wentylacyjnych wraz z izolacją i uzbrojeniem 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: 

- zabudowy instalacji i malowanie 

1.4. Kolejność realizacji 

- roboty budowlane 

- roboty sanitarne i elektryczne 

- roboty wykończeniowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i wytycznymi Inwestora. 

1.5.1 Przekazanie Miejsca Robót 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 



Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. 

1.5.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Umownej i Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 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. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w 
okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego. 

1.5.4 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 Robót Wykonawca będzie: 

- stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), 

- 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: 

a. lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 

b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca 
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 



budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Plan BiOZ). 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. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, 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. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 
2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. 

Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw 
potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 



Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego 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 Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia 
Zamawiającego 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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

6.2. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

 



6.3. Dokumenty budowy: 

- projekt wykonawszy, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do protokołu odbioru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robót.  

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. 

7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. Długości i odległości 
pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 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, w całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Przejęcie Końcowe. 

8.2.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. 

8.3. Przejęcie Końcowe 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego. 
Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do Robót, zgodnie z 
Umową. 

8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami, 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Zamawiającego. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustalenia ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 
z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

SZCZEGÓŁOAW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach montażu wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim 
nr.3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 



1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac : 

- skucie posadzki w strefie planowanej instalacji 

- wykonanie otworów w przegrodach dla przeprowadzenia instalacji 

- wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i opłatą za przyjęcie i utylizację 
odpadów. 

Odległość wywozu uzależniona jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy Wykonawca we 

własnym zakresie. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem gruzu może być użyty sprzęt 
dowolnego typu. Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

4. TRANSPORT 

Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi, złom i materiały przestrzenne – samochodami 
skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające 
się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych oraz przewiertów należy : 

- teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. Nr 47, 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

W trakcie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników 
oraz osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu 
terenu po wykonanych pracach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są : 

- przewierty - m2 powierzchni cięcia 

- rozbiórki nawierzchni - m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Zamawiającego. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Zamawiającym. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Zamawiającego. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY POWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - Część I – Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ 
WENTYLACYJNYCH 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie związanym z montażem wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr.3 im. Marii 
Montessori w Kołobrzegu. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej: 

- Montaż centrali wentylacyjnej 

- Montaż przewodów wentylacyjnych z izolacją 

- Montaż przewodów skroplin 

- Włączenie przewodów skroplin do istniejącej kanalizacji z zastosowaniem syfonu 

- Montaż konstrukcji pod centralę wentylacyjną 

- Rozruch instalacji  

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 
2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich 
jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w 
którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią 
jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 



2.2. Przewody  

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów 
urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami 
wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić 
łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne 
powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji 
wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3. Urządzenia 

Jako elementy wentylacyjne instalacji należy zastosować centralę wentylacyjną wyposażoną w 
sterownik. 

2.4. Izolacja termiczna  

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne 
połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto 
zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

3. SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Rury  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

4.2. Urządzenia wentylacyjne  

Transport centrali wentylacyjnej powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
urządzenia na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie 
urządzenia. Dopuszcza się transportowanie urządzeń luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.4. Izolacja termiczna  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej 
powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny mieścić się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.2. Montaż przewodów wentylacyjnych  

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta 
powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy 



wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone 
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia 
przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 
obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne 
połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto 
zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.   

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej 
zewnętrznej powierzchni. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia 
odporność na korozje w miejscu zamontowania.  
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być 
ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów:  
a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania podpór 
lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co 
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych 
lub wibroizolatorów.  
5.3. Montaż centrali wentylacyjnej  

Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100 
< L < 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. Sposób 
doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umożliwiać jak najbardziej równomierny w danych 
warunkach budowlanych dopływ powietrza do otworu ssawnego aparatu. Centrale wentylacyjne 
zasysające powietrze zewnętrzne powinny być po stronie ssawnej wyposażone w przepustnice 
umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu wentylatora.  

 
 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola, pomiary i badania  

- prawidłowość wytrasowania centrali wentylacyjnej  

- prawidłowość wykonania połączeń  

- prawidłowość montażu elementów 

- sprawdzenie wydajności i nastawy  

- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacja projektową  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z ST. Wymagania Ogólne.  Odbioru robót polegających na 
wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Zamawiającego. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Zamawiającym. Jednostką obmiaru jest: szt. urządzenia, m przewody. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Zamawiającego. Płatność - 
zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. - Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.44.92.881)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

 10.2. Normy  

- PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

- PN-B-02020 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

- PN-B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  



- PN-B-0240 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

- PN-B-0141 l: 1999 - Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

- PN-76/B-03420 - Wentylacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.  

- PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  

10.3 Inne dokumenty  

- Instrukcje techniczne producenta agregatów,  klimatyzatorów.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” – rozdział 10. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT ZABUDOWY 
Z PŁYT G-K 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zabudów z płyt g-k i/lub kasetonowych związanych z wykonaniem zadania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabudów. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem elementów wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- postawienie nowych zabudów z płyt g-k i/lub kasetonowych na korytarzach. 

MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania zabudów muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny 
spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  

- płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne – wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm 

- profile stalowe typu UW-CW 100x06 , 

- profile ościeżnicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych kątowników do podłogi i sufitu, 

- wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102  

- wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)  

- masa szpachlowa do spoin  

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 0,65 – 0,75  

- kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych  

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt 
powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez 
Zamawiającego.  

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 



Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach 
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie 
były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, 
nawet z niewielkich wysokości. 

Składowanie 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie 
oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone 
na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE  

Wykonanie zabudów z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od montażu do ścian i stropów 
łączników mocujących oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu 
konstrukcji należy mocować płyty za pomocą specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów 
powinien być nie większy niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie 
płyt ok.. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do której mocowane są płyty określa norma PN – B10122:1972. 
styki płyt i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową.  

Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych 

Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku układania bez styku 
miejsca spoin należy zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w 
masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. Do wypełnienia należy stosować specjalne masy 
szpachlowe. Przez wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę 
izolacji cieplnej bądź akustycznej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w OST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości 
wykonanych robót sprowadza się do: 

- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (zabudowy) z dokumentacja kosztorysową 

- Sprawdzenia poprawności wykonania robót 

- Właściwego wypoziomowania (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m) 

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 

- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 

- Sprawdzenie równości powierzchni płyt 

- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Wielkości obmiarowe 
określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.  



8.ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Zamawiającego. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Zamawiającym. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: stan i wygląd obudów pod 
względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności, rozmieszczenie miejsc zamocowania i 
sposób osadzenia elementów, uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Zamawiającego. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 

PPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw 

szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów 

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT POWŁOKI 
MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie związanym z montażem wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim nr.3 im. Marii 
Montessori w Kołobrzegu wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z 
zadaniem. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoża 

- malowanie płyt g/k 

- roboty zabezpieczające np. folia malarska 

 2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: oznakowanie znakiem CE co 
oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną  
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej   lub  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu  
umieszczonego w wykazie wyrobów mających  niewielkie znaczenie dla zdrowia i 



bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co 
oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: farby emulsyjne odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81914:2002, środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych. 

Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, 
benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i 
wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie  ww.   materiały   muszą  mieć  własności  techniczne   określone   przez   producenta   lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Ogólne  wymagania   dotyczące  sprzętu   podano  w  ST   „Wymagania ogólne".  

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: pędzle i wałki, mieszadła napędzane wiertarką 
elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, drabiny. 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne". 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do  robót malarskich  należy składować na  budowie w pomieszczeniach  zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej  farby.  Wkręty  mocujące  oraz styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane.   Uszkodzone 
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową,  na którą wydana jest aprobata 
techniczna. 

 

 



5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić 
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, sposób 
przygotowania farby do malowania, sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. 
pędzle, wałki, agregaty malarskie), krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, czas między 
nakładaniem kolejnych warstw, zalecenia odnośnie mycia narzędzi, zalecenia w zakresie bhp. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Wymagania w stosunku do powłok z farb emulsyjnych: powłoki z farb emulsyjnych powinny być 
niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 
na szorowanie oraz na reemulgację, aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, jednolitej 
barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, bez złuszczeń, odstawania od podłoża 
oraz widocznych łączeń i poprawek, bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne  zasady  kontroli jakości  robót  podano w ST  „Wymagania ogólne". 

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy 
przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  

6.3. Badania materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w 
robotach malarskich, terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, wygląd zewnętrzny 
farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

6.4. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich. 

6.5. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie zgodności   z  
dokumentacją  projektową,   ST   i   wprowadzonymi   zmianami,   które   naniesiono   w dokumentacji 



powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 
jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie 
zgodności barwy i połysku, sprawdzenie odporności na wycieranie, sprawdzenie przyczepności 
powłoki, sprawdzenie odporności na zmywanie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Wielkości obmiarowe 
określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej. Powierzchnię malowania oblicza się w metrach 
kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca 
się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Zamawiającego. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Zamawiającym. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: stan i wygląd obudów pod 
względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności, rozmieszczenie miejsc zamocowania i 
sposób osadzenia elementów, uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Zamawiającego. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

PRZEPISY ZWIĄZANE  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

 


