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1.1. Nazwa zamówienia: "Remont podłogi w sali widowiskowej Gimnazjum nr 5 w Płocku". 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest odnowienie posadzek ze starego parkietu na 
scenie i widowni sali widowiskowej w zakresie robót budowlanych obejmujące: 
- mechaniczne cyklinowanie starych parkietów wraz z progami i schodami drewnianymi
- ręczne cyklinowanie parkietów w miejscach trudnodostępnych 
- wymiana uszkodzonych deszczułek
- szpachlowanie parkietu
- trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowym 
- dwukrotne lakierowanie  listew przypodłogowych lakierem
- demontaż i ponowny montaż drabinek i osłon grzejnikowych
- szlifowanie i lakierowanie desek osłon grzejnikowych
- malowanie konstrukcji wspoczej osłon grzejnikowych

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w przedmiarze robót. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót objętych ST: 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
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1.5. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Budynek– taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla- obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Część obiektu lub etap wykonania– część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Data Rozpoczęcia- oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
Dokumentacja powykonawcza– dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa- dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunków 



umowy. 
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
Laboratorium– laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały– wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Nawierzchnia- warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej 
architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta- oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz.1725).
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata– kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 



Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Piasek- kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane RobotyStałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podwykonawca- oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 
każdej z tych osób. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane– tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Projektant– uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Przedstawiciel Wykonawcy- oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Rekultywacja– należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Robota podstawowa– minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Roboty budowlane– budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Specyfikacja- oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna- oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy- oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje robót tymczasowych.
Sprzęt Zamawiającego- oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji robót jak podano w Specyfikacji.
Strona- oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy– przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 



Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej 
rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
Wykazy- oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać przedmiar robót, dane, spisy 
oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca- oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Wyrób budowlany– wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy– to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty- oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający- oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
Grupa, klasa, kategoria robót– grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie(WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do 
zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 
podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 
specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacją
projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem 
robót Wykonawca uporządkuje teren robót, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje 
obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów robót, 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 



wynajmowane pomieszczenia. 
Zgodność robót z dokumentacją 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne ST i przedmiarem robót. 
Dane określone w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
2.1. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz 
sposób rozliczania. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób zabezpieczenia terenu robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu Inwestorowi. 
Wykonawca będzie utrzymywać remontowane pomieszczenia do czasu odbioru końcowego lub 
(jeśli Inwestor wyrazi zgodę) do czasu przekazania poszczególnych pomieszczeń Inwestorowi po 
zakończeniu w nich robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego
elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać i 
stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez 
odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi 
być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za 
straty  spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 
zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 
3.1. Materiały 
Akceptowanie użytych materiałów 
Do 09.06.2017 r. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości materiałów i 
wyrobów w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 
zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały 
wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej 
samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 
zapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do



 wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-
użytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany jest 
na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów zamiennych 
popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów technologicznych. 

3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 
się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.3. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje wszystkie niezbędne dokumenty wymagane 
przepisami do prowadzenia robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami 
ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną (jeśli taka jest niezbędna) przy
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji  lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
5.1. Program zapewniania jakości 
Na życzenie Inwestora Wykonawca ma obowiązek opracowania i przedstawienia do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
oraz inne wymagania określone umowie.

5.2. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

5.3. Pobieranie próbek 
W miarę potrzeby, próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 

5.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 



najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją  i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 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 SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.8. Dokumenty budowy 
Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 

6. OBMIAR ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Przewiduje się że wynagrodzenie ryczałtowe za 
obmiar powykonawczy nie będzie wymagany. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
- odbiorowi po upływie rękojmi, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.



7.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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 zgłoszeniem o zakończeniu robót dostarczonym 
Inwestorowi na piśmie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 7.4. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie realizacji zadania, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

7.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

7.4. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego (końcowego) sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie zamówienia, określone dla tej roboty w SST i opisie przedmiotu zamówienia, 
przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym. 
Cena obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z



 powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. , poz. 290, 961, 
1165, 1250 -tekst jednolity). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. 
poz. 1020) 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 1440). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 
963). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, 
Nr 178, poz.191). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, 
poz.762 ). 
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2011 r. Nr 63 poz. 322).

9.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 
1650 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1129). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016, poz. 1966). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 16 października 2015 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015
r. poz. 177). 
9.3. Pozostałe dokumenty 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997, 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 01 
ROBOTY PODŁOGOWE
Kod CPV -45432114-6

Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem podłogi 
w sali widowiskowej Gimnazjum nr 5 w Płocku.

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

2. Zakres 
Zakres robot objętych S.T.:
- mechaniczne cyklinowanie i szlifowanie starego parkietu  minimum 2 razy 
- ręczne cyklinowanie/szlifowanie parkietów w miejscach trudnodostępnych  oraz progów 

drewnianych i schodów,
- wymiana pojedynczych deszczułek z drewna liściastego
- wymiana cokołów z drewna jesionowego
- szpachlowanie powierzchni parkietu
- szlifowanie i lakierowanie desek osłon grzejnikowych
- malowanie konstrukcji wspoczej osłon grzejnikowych
- wyniesienie gruzu z miejsca wykonywanych prac wraz z jego wywozem.

3. Materiały. 
Papier ścierny, deszczułki parkietowe, masa elastyczna drewnopodobna do wypełnień dużych 
szczelin między deszczułkami, materiały pomocnicze. 

4. Sprzęt. 
Szlifierka do parkietów, ręczne cykliny. 

5. Transport 
Samochodowy i ręczny. 

6. Warunki techniczne wykonania robót 
Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu należy wymienić najbardziej zniszczone 
deszczułki.
Zakres ich wymiany należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Zakłada się wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klepkami: 
· pierwszego zgrubnego, 
· drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego. 
Miejsca trudnodostępne oraz narożniki, wnęki i listwy przyścienne należy cyklinować ręcznie. 
W związku z tym, że prace będą wykonywane w czynnym budynku Wykonawca zapewni: 
· organizację robót, zgodną ze wskazaniami Użytkownika
· sukcesywne sprzątanie korytarzy objętych pracami, tak aby umożliwić korzystanie z nich bez 
zakłóceń 
Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robót cykliniarskich należy zabezpieczyć wszystkie 
powierzchnie i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. 
Po robotach cykliniarskich należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego 
na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. mycie okien, posadzek, zabrudzonych
powierzchni, drzwi, poręczy itp.). 

7. Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości zostały ujęte w pkt.5 ST-0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Po zakończeniu cyklinowania a przed lakierowaniem Inspektor nadzoru sprawdzi jakość 
wykonania robót. 
Do lakierowania można przystąpić po odbiorze robót cykliniarskich przez Inspektora nadzoru.

8. Jednostka obmiaru



(m2) powierzchni podłogi. 

9. Odbiór 
Odbiór wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacją. 

10. Podstawa płatności 
Za (m2) podłóg zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - cena ryczałtowa. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 02 
POWŁOKI MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 
Roboty malarskie. 

Spis treści: 
1. Przedmiot 
2. Zakres.
3. Materiały 
4. Sprzęt 
5. Transport 
6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robót 
7. Kontrola jakości robót 
8. Jednostka obmiaru 
9. Odbiór 
10. Podstawa płatności 
11. Przepisy związane 

1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji 
zadania:
"Remont podłogi w sali widowiskowej Gimnazjum nr 5 w Płocku”
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres.
Roboty malarskie obejmują trzykrotne lakierowanie lakierem poliuretanowym  wycyklinowanych 
parkietów oraz listew przyściennych 

3. Materiały 
- lakier poliuretanowy 
- farba do wyznaczania linii na podłogach sportowych
- szpachlówki do drewna

Po zakończeniu drugiego (wyrównawczego) etapu szlifowania podłogi, należy dokładnie 
sprawdzić, czy na wygładzanej powierzchni nie pojawiły się rysy lub niewielkie szczeliny. W 
przypadku ich zauważenia ubytki należy zaszpachlować, przed końcowym szlifowaniem 
wygładzającym oraz późniejszym lakierowaniem.

Uzupełnienie zauważonych ubytków jest bardzo ważnym elementem prac parkieciarskich. 
Czynność ta nie tylko wpływa na walory estetyczne podłogi, ale przede wszystkim dzięki 
wypełnieniu istniejących szczelin zapobiega zbieraniu się w nich lakieru i zabezpiecza przed 
sklejaniem kantów.

Do fugowania parkietu należy zastosować specjalny środek , który pozwala zniwelować 
niedoskonałości drewna, ubytki, rysy, uszkodzenia oraz uzupełnić szczeliny. Chroni on również 



wypełnienie przed zmianą koloru podczas lakierowania podłogi lakierami poliuretanowymi. 

Przed użyciem wypełniacza do szczelin  należy odpowiednio przygotować drewniane podłoże oraz
preparat.

Etap 1 - Przygotowanie podłoża

Podłoga powinna być wyrównana, sucha, dokładnie odkurzona, wolna od pozostałości po 
jakichkolwiek preparatach typu tłuszcze, wosk, silikon itp. W przypadku renowacji podłogi 
pozostałości poprzednich powłok lakierniczych muszą zostać całkowicie usunięte, aż do warstwy 
surowego drewna.

Etap 2 - Lakierowanie

Wypełniacz do szczelin należy przed użyciem starannie wymieszać oraz połączyć z drobnym 
pyłem drzewnym pochodzącym z ostatniego szlifowania podłogi przy użyciu papieru o ziarnistości 
120. Trzeba pamiętać, że zbyt rzadka masa będzie wyciekać, a zbyt gęsta może wykruszać się 
podczas późniejszego szlifowania. Następnie, tak przygotowaną plastyczną masę w kolorze 
drewna, należy rozprowadzić na całej powierzchni podłogi przy użyciu szpachli parkieciarskiej. W 
przypadku szpachlowania szerokich szczelin, czynność należy powtórzyć dwukrotnie, a w 
szczególnych sytuacjach nawet trzykrotnie.

Czas schnięcia preparatu wynosi 3-4 godziny. Po tym okresie można przeprowadzić kolejny etap 
szlifowania drobnoziarnistym papierem ściernym, który powinien usunąć nadmiar kitu. Czynność tę
należy wykonać szczególnie starannie, ponieważ w miejscach, w których pozostaną resztki masy 
szpachlowej, po lakierowaniu pojawią się wyraźne przebarwienia. Przed przystąpieniem do prac 
lakierniczych szlifowaną powierzchnię należy dokładnie odpylić.

Odpowiedni dobór lakierów do podłóg sportowych

Lakier do drewnianych podłóg sportowych powinien charakteryzować się zarówno elastycznością, 
jak i odpowiednią twardością, dzięki której zewnętrzna warstwa będzie odporna na ścieranie. 
Jedynie połączenie tych, wydawałoby się dwóch wykluczających się cech, gwarantuje, że dany 
parkiet będzie służył przez wiele lat, nie tracąc swych pierwotnych właściwości. Użyty do 
lakierowania preparat o odpowiedniej elastyczności będzie uginał się wraz z posadzką sportową, a
jego wysoka twardość zapewni podłodze odpowiednią ochronę podczas meczów, imprez 
okolicznościowych i widowisk.

Drugim wyjątkowo ważnym kryterium są właściwości antypoślizgowe, które określa norma DIN 
18032-2. W trakcie poruszania się zawodników, poślizg obuwia sportowego na nawierzchni 
sportowej opisywany jest współczynnikiem tarcia kinetycznego GV. Lakier spełniający standard 
DIN gwarantuje, że wartość GV zawarta jest w przedziale od 0,4 do 0,6 GV, co w praktyce 
przekłada się na średnią długość poślizgu od 0,65 do 0,95 m. Zachowanie tak rygorystycznych 
parametrów, przekłada się na wysoki komfort korzystania oraz bezpieczeństwo użytkowników hal 
sportowych (m.in. zmniejsza się ryzyko uszkodzenia stawów skokowych i kolanowych).
Wśród innych właściwości użytkowych, jakie powinien posiadać dobry lakier do podłóg 
sportowych, to możliwość korzystania z kompletnych systemów pielęgnacji, które nie zmienią 
właściwości antypoślizgowych oraz łatwość usuwania z drewnianych powierzchni śladów obuwia z 
podeszwą gumową. 

Podstawowe właściwości lakieru: 
- wodorozcieńczalny,
- spełnia normę  PN – EN 14904 dla podłóg sportowych 
-  certyfikowany (posiada atest antypoślizgowy) na współczynnik tarcia zgodnie z DIN V 
180322:2001-04 
-wysoka odporność na ścieranie i zarysowania,
- odporność na ślady obuwia (BHMR),
- wysoka odporność chemiczna



- nie zawiera NMP
- elastyczna powłoka  lakierowa
Podstawowe właściwości farby do wyznaczania linii na podłogach sportowych:
- wodorozcieńczalna
- dobre naprężenia powłoki
- bardzo dobra przyczepność
W przypadku wyznaczania linii na ostatniej warstwie  musi posiadać wysoką odporność na 
ścieranie

4. Sprzęt 
Dowolny. 

5. Transport 
Dowolny. 

6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robót
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP . 
Przed przystąpieniem do wykonania malowania powinny być zakończone : 
- roboty cykliniarskie 
- wietrzenie pomieszczeń 
- cyklinowanie wykonywać metodą bezpyłową, 
- stosować lakier przeznaczony do nawierzchni sportowych o wysokiej twardości i odporności na 
ścieranie oraz szybkim schnięciu. 
Lakier antypoślizgowy spełniający normy DIN 18032:2001-04 ,
Listwy-deski cokołowe przy ścianach należy cyklinować ręcznie. 
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki

Przygotowanie pomieszczenia do lakierowanie podłogi sportowej

Naniesienie powłoki lakierniczej jest zazwyczaj ostatnim etapem prac związanych z instalacją 
podłogi w hali sportowej. Po ułożeniu parkietu oraz kilkutygodniowej przerwie technologicznej, 
przeznaczonej na dostosowanie posadzki do wilgotności w pomieszczeniu, można przystąpić do 
prac związanych z lakierowaniem. Do tego celu warto użyć profesjonalnego, lakieru 
poliuretanowego , który gwarantuje odpowiednie zachowanie antypoślizgowe i spełnia wymagania 
normy DIN 18032-2.

Z uwagi na to, że lakiery poliuretanowe utwardzają się wchodząc w reakcje z wilgocią z powietrza, 
podczas prac ważne jest utrzymanie wilgotności nie mniejszej niż 40% i nie wyższej niż 65%. Jest 
to bardzo ważna informacja, którą należy uwzględnić podczas prac, gdyż im wyższa wilgotność, 
tym szybsze wysychanie i twardnienie aplikowanego lakieru. Lakierowanie przy wilgotności 
powietrza przekraczającej 65% może powodować powstawanie pęcherzy i marszczenie się 
powierzchni lakierowanej. Z kolei lakierowanie posadzki w pomieszczeniu o obniżonej wilgotności 
może zmniejszyć trwałość naniesionej powłoki oraz wydłużyć czas schnięcia poszczególnych 
warstw lakieru.

Natomiast temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od 15°C do 25°C. Należy również 
zwrócić uwagę, aby podłoga nie była nagrzana od słońca.

Istotną sprawą podczas lakierowania podłogi sportowej jest zachowanie jak największej czystości 
otoczenia. Powierzchnie drewniane powinny być dokładnie przeszlifowane, suche i czyste, bez 
pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających. Należy je zamieść lub odkurzyć, a 
także wytrzeć na mokro mopem. Dodatkowo można oczyścić powierzchnię za pomocą blachy 
parkieciarskiej. Bardzo ważną czynnością jest też staranne odpylenie pomieszczenia oraz 
zabezpieczenie przed przeciągami, a także możliwością dostania się do wnętrza drobin kurzu i 
pyłu. Należy pamiętać, że nawet kilka warstw lakieru nie maskuje błędów w przygotowaniu 
podłoża, a niedokładne wyczyszczenie pomieszczeń może spowodować powstanie grudek na 
powłoce lakierowej. Producenci lakierów zalecają też wykonanie testu na niewielkiej powierzchni 
przed rozpoczęciem właściwych prac lakierniczych. 



Przygotowanie narzędzi i produktów oraz lakierowanie podłóg sportowych
Bardzo ważnym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na końcowy efekt prac lakierniczych jest 
właściwy dobór narzędzi do aplikacji lakieru.  Bezpośrednio przed przystąpieniem do lakierowania 
podłogi, należy z wałka dokładnie usunąć wszystkie luźno związane włókna, a produkt starannie 
wymieszać poprzez kilkakrotne potrząsanie opakowaniem.

Bardzo ważne jest, by po otwarciu pojemnik szczelnie zamknąć, a podczas stosowania wyrobu z 
wcześniej otwieranych opakowań, lakier przed użyciem przecedzić.

Lakierowanie podłogi sportowej wymaga zazwyczaj naniesienia trzech warstw lakieru.  Niezależnie
od techniki lakierowania zaleca się, aby czynność tą wykonywało jednocześnie parę 
doświadczonych osób (tzw. technika kaskadowa), które są w stanie pokryć preparatem 
stosunkowo duży pas nawierzchni. Odpowiednie tempo prac oraz liczba pracowników, uzależniona
od wielkości hali, sprawią, że łączenia pomiędzy kolejnymi pasami lakieru będą niewidoczne. 
Pamiętajmy też, aby pomiędzy kolejnymi etapami prac, narzędzia były przechowywane całkowicie 
zanurzone w rozpuszczalniku.

W przypadku mniejszych obiektów prace może wykonywać jedna osoba. Należy lakierować 
wówczas kolejne pola, pamiętając, aby ich łączenie przebiegało w połowie linii namalowanych na 
podłodze sportowej.

Po nałożeniu jednej warstwy lakieru należy odczekać minimum 6 godzin, po czym pokryć podłogę 
następną warstwą. Jeżeli jednak przerwa między kolejnymi warstwami przekroczy 24 godziny, 
wówczas ze względu na wysoki poziom utwardzenia powłoki, należy przed następną warstwą 
zmatowić powierzchnię papierem ściernym oraz ponownie odpylić. Farbę do malowania linii i pól 
boisk do gier halowych zazwyczaj nanosi się na przedostatnią warstwę lakieru.

 Na powierzchniach lakierowanych zaleca się stosowanie odpowiedniego obuwia sportowego

7. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i atestów jakości materiałów. 
- wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem, 
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Zabrania się stosować materiały przeterminowane ( po okresie 
gwarancji), 
- należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, 
- należy dostarczyć atesty aprobaty technicznej na materiały posadzkowe.

8. Jednostka obmiaru 
(m2) malowanych powierzchni posadzek i (mb) listew przypodłogowych. 

9. Odbiór 
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru. 

10. Podstawa płatności 
Za (m2, mb) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
- cena ryczałtowa.

11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
– PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki, oraz obowiązujące normy 
PN (PN-EN) 
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