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Załącznik nr 1  
 
 
 
                                    

…………………………………………………             …………….…………, dn. ….……….. 
(Nazwa Wykonawcy, adres, NIP) 
 
…………………………………………………            
(nr telefonu) 
 
 ………………………………………………… 
(e-mail) 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia ofert na:  
 

„Wymiana stropu pomiędzy lokalami mieszkalnymi nr 11 i 14 w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralna 12 w Częstochowie” 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w: 

 
cenie netto: ……………………………………zł 
 
słownie: ………………………………………………………………………………zł 
 
podatek VAT (8%): ………………………………zł 
 
słownie: ………………………………………………………………………………zł 

 
cenie  brutto: …………………………………...zł 
 
słownie:………………………………………………………………………………zł 
 

2. Oświadczam, że oferta cenowa uwzględnia pełny koszt realizacji przedmiotu zamówienia.  
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 
oferty, w tym zapoznałem się w terenie z warunkami wykonania zamówienia i gwarantuję 
niezawodność wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, stosownie 
do warunków określonych w Zaproszeniu do składania ofert. 

4. Wyrażam zgodę na 30-dniowy  termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury. 
5. Oświadczam,  że: 

1) przedstawiony zakres robót zrealizuję w określonym terminie tj. od dnia podpisania 
umowy, do dnia 30.09.2018r.,  

2) akceptuję warunki płatności– zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym  załącznik nr 3 
do niniejszego zaproszenia, 

3) akceptuję zawarty w zaproszeniu projekt umowy i zobowiązuję się  w przypadku  
wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do: 
1) ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji przedmiotu zamówienia, 
2) informowania o istotnych zmianach lub występujących utrudnieniach. 

7. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. 

8. Oświadczam, że wszystkie strony oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, składają 
się z  kolejno zszytych i ponumerowanych stron  od nr ……… do  nr  ….. . 
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9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1)…………………………………………………. 
 
2) …………………………………………………. 
 
3) …………………………………………………. 
 
4) …………………………………………………. 
 
5) …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................, dnia ....................               …..………………………………………….. 

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy 

              (pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 
 

…………………………………………………  …………………….., dn. ………………….. 
                (pieczęć Wykonawcy) 

 
WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT  

 
Lp. 

 
Miejsce wykonania 

robót 
 

Rodzaj robót Data wykonania 
(rozpoczęcia 

 i zakończenia) 

Wartość 
wykonanych 

robót 
netto 

Podmioty na 
rzecz których 
roboty zostały 

wykonane -
pełna nazwa 

i adres  
inwestora  

      

      

 
 

     
 

      

      

      
 

       

Do niniejszego wykazu winny być dołączone dowody określające, że roboty  budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
                                                                   
                                                
 
 
                                                  
........................................, dnia ....................        .………………………………………………….. 

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy 

              (pieczęć Wykonawcy) 
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      Załącznik nr 3  
UMOWA NR …………………………                 /wzór/ 

 

zawarta w dniu …………………….. w Częstochowie, pomiędzy: 
Wspólnotą Mieszkaniową Katedralna 12, NIP 5732751984, REGON 241028285,              
w imieniu i na rzecz której, na podstawie umowy o zarządzanie działa Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o. o.  
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100,  
REGON 151405607, o kapitale zakładowym 15 777 500,00 złotych, reprezentowana  przez: 
1)  …………………………………………………………………………………………….. 
2)  …………………………………………………………………………………………….. 
zwana dalej „Zamawiającym”   
 
a  …………………………………… 
……………………………………………. 
reprezentowanym przez: …………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

  
§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stropu pomiędzy lokalami mieszkalnymi nr 11 

i 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralna 12 
w Częstochowie. 

2. Zakres przedmiotu umowy określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do 
niniejszej umowy.  

 
§ 2. 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać  

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przyjęcia placu 
budowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytego ładu i porządku na terenie 
budowy, w tym w szczególności do: 

a) gromadzenia i wywozu odpadów powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu 
umowy własnym staraniem i na własny koszt, 

b) uzgodnienia z inspektorem nadzoru oraz właściwym Oddziałem Eksploatacji miejsca 
gromadzenia i terminu wywozu odpadów, 

c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, ochronę mienia i osób, 
d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
e) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
f) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
g) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 
h) potwierdzenia wykonania powyższych czynności w protokole odbioru robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy 
zgodnie z technologią przyjętą w ofercie i uzgodnioną z Zamawiającym, przy użyciu 
materiałów i urządzeń własnych. 

6. Materiały zakupione przez Wykonawcę i stosowane podczas realizacji przedmiotu 
umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.  
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Na użyte materiały Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego 
żądanie odpowiednie dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane zastosowane 
przez Wykonawcę posiadają odpowiednią jakość i są dopuszczone do stosowania            
w budownictwie. 

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych  
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 
dla Zamawiającego oraz nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów. 
Będą to przykładowo okoliczności, powodujące: 
1) uzyskanie parametrów technicznych lepszych od przedstawionych w dokumentacji 

projektowej o ile dokumentacja taka została wykonana; 
2) obniżenie przyszłych kosztów, które Zamawiający będzie ponosił na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
3) aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 
8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udzielić wyjaśnień, informacji w zakresie 

wykonania przedmiotu umowy oraz udostępnić w obecności Inspektora Nadzoru 
dokumenty rozliczeń za wykonaną usługę Zamawiającemu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót Inspektorowi Nadzoru 
daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odbiory robót zanikających dokonywane 
będą w terminie do 2 dni roboczych. Do następnego etapu robót Wykonawca może 
przystąpić po pozytywnym odbiorze robót zanikających z poprzedniego etapu prac 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom wykonującym przedmiot 
umowy niezbędnego pomieszczenia socjalnego z w.c. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku 
do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu 
umowy.  

12. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia nie niższą 
niż 15.000,00 PLN. Kopia polisy oraz dowód opłacenia składki stanowią załącznik nr 5 
do umowy. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania niniejszej 
umowy, utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w zdaniu powyższym, z sumą 
ubezpieczenia nie niższą niż wskazana w zdaniu poprzedzającym i każdorazowo,  
na co najmniej 14 dni przed upływem okresu obowiązywania danej umowy 
ubezpieczenia, zawierać umowę ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w tym terminie 
przekazywać Zamawiającemu kopię polis ubezpieczeniowych OC oraz dowód opłacenia 
składki na poszczególne, kolejne okresy ubezpieczenia. 
 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

1. Na podstawie przedstawionej oferty strony ustalają maksymalną wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy o wartości 
nie przekraczającej złotych: ……..…… netto (słownie złotych: …………………./100) 
powiększoną   o należny podatek VAT, tj. złotych: …. brutto (słownie złotych: 
……………………………………..………./100). 

2. Ceny jednostkowe robót netto i wskaźniki użyte przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, 
zagospodarowanie placu budowy, ewentualne koszty utrzymania zaplecza budowy 
(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), doprowadzenia 
terenu do stanu pierwotnego i inne niezbędne czynności potrzebne do wykonania 
przedmiotu umowy, w szczególności nie ujęte w kosztorysie ofertowym, a konieczne 
do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia zamierzonego przez strony rezultatu. 
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4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie zweryfikowana w oparciu o kosztorys 
powykonawczy stwierdzający faktycznie zrealizowany zakres prac objętych 
przedmiotem umowy, przy czym nie może przekroczyć wynagrodzenia maksymalnego, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kosztorys powykonawczy winien  
być sporządzony z zachowaniem wskaźników i cen zgodnych z kosztorysem ofertowym, 
na podstawie obmiarów powykonawczych robót, a następnie zatwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. 

5. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie 
protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 
Wykonawcę oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej bez zastrzeżeń. Wykonawca 
zobowiązany jest dopisać na fakturze nr umowy, na podstawie której została 
wykonana robota. Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczać do siedziby 
Zamawiającego, tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” ul. POW 24, 42-200 
Częstochowa, pok. nr 25. 

6. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru, na konto 
Wykonawcy  wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

7. Termin wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie zgodny z obowiązującymi 
przepisami. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne z ………………………………... 
9. W przypadku stwierdzenia lub uznania przez Zarząd Wspólnoty konieczności wykonania 

pilnych robót dodatkowych (wykraczających poza zakres przedmiotu umowy) 
oraz uznania, iż dla ich wykonania nie jest celowe przeprowadzenie odrębnego 
postępowania, sporządza się kalkulację robót dodatkowych (zawierającą w szczególności 
zakres prac oraz ich koszty) podpisaną przez Zarząd Wspólnoty, Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcę. Ewentualne wykonanie tych robót wymaga sporządzenia aneksu 
do umowy. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości 
wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

10. Do robót dodatkowych stosuje się postanowienia niniejszej umowy, w szczególności 
w zakresie odbioru robót (§ 4 umowy), sposobu wystawienia faktury (§ 3 ust. 2-7 
umowy), postanowień gwarancyjnych (§ 7 umowy) oraz kar umownych (§ 9 umowy). 

11. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w oparciu o odrębną fakturę wystawioną 
na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego, Wykonawcę oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej bez zastrzeżeń. 

§ 4. 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Komisyjny odbiór końcowy wykonania przedmiotu umowy zorganizowany będzie 
przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
i potwierdzenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru przez Inspektora  Nadzoru. 

2. Odbiorowi podlegać będzie tylko przedmiot umowy wykonany z należytą starannością, 
sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, 
oraz uzgodnioną  z Zamawiającym technologią wykonania. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad na koszt 

Wykonawcy, bez względu na jego wysokość, wyznaczając odpowiedni termin; 
b) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej, 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu 
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania 
bez dodatkowego wynagrodzenia; 

na okoliczność stwierdzonych wad sporządzony zostanie protokół wad, w którym należy 
wskazać wady przedmiotu umowy oraz termin ich usunięcia, zaś usunięcie wad zostanie 
stwierdzone oddzielnymi protokołami odbioru, do których stosuje się odpowiednio 
postanowienia umowy dotyczące protokołów odbioru; 
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4. Po usunięciu wad lub skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa do obniżenia 
wynagrodzenia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, 
który będzie stanowił podstawę wystawienia końcowej faktury VAT przez Wykonawcę;  

 
§ 5. 

Terminy 
Termin wykonania robót ustala się następująco: 
1) rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy, 
2) zakończenie robót: do 30.09.2018 roku.    
 

§ 6. 
Nadzór 

1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy z ramienia  Zamawiającego prowadził 
będzie Inspektor  nadzoru Pan …………………….. . 

2. Pracownikiem Wykonawcy wyznaczonym do pełnienia funkcji kierownika robót 
jest Pan ……………………,  który przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z aktualnie 
obowiązujących przepisów a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane. 

 
§ 7. 

Gwarancja 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za należytą jakość 

i prawidłowość wykonania przedmiotu umowy, przez okres 3 lat od daty odbioru 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 
i prawne wykonanego przedmiotu umowy. Przez wadę fizyczną rozumie 
się w szczególności zmniejszenie wartości, zmniejszenie użyteczności, niekompletność, 
brak określonych właściwości, parametrów przedmiotu umowy. Wada fizyczna stanowi 
odpowiedzialność Wykonawcy, gdy istniała przed wydaniem przedmiotu umowy 
Zamawiającemu albo powstała po wydaniu przedmiotu umowy, ale z przyczyny tkwiącej 
już uprzednio  w przedmiocie umowy. 

3. Na okoliczność ujawnienia się wady Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny, 
w terminie miesiąca od daty ujawnienia wady, zawierający opis ujawnionej wady, 
warunków eksploatacyjnych, w których wada się ujawniła wraz z żądaniem wobec 
Wykonawcy co do sposobu spełnienia roszczenia reklamacyjnego i przekazuje 
go niezwłocznie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 7 dni, 
licząc od dnia otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady, a do usunięcia wady 
w terminie 21 dni, licząc od otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady. 

5. W przypadku, gdy wada uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy, rozpatrzenie 
reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie (w ciągu 3 dni), od dnia otrzymania zgłoszenia 
o ujawnieniu się wady, a usunięcie wady w ciągu 7 dni, licząc od otrzymania zgłoszenia 
o ujawnieniu się wady. 

6. Wszelkie koszty poniesione z tytułu spełnienia roszczeń reklamacyjnych ponosi 
Wykonawca. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał istotnych napraw 
przedmiotu umowy objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, 
postanowienia stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach 
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 
gwarancją uprawniony  z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

8. Wykonawca po upływie okresu gwarancji opisanego w ust. 1 dokona cesji praw 
z gwarancji udzielonych na poszczególne elementy składowe przedmiotu umowy 
przez podmioty trzecie (w szczególności producentów), na Zamawiającego. 

9. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 
niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji.  
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§ 8. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
jeżeli: 
1) majątek Wykonawcy zajęty został przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia 

lub egzekucji,  
2) Wykonawca dokonał jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem, które może utrudniać 

lub uniemożliwiać ewentualne zaspokojenie wierzyciela, 
3) Wykonawca przystąpił do likwidacji firmy, 
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację wykonania przedmiotu 

umowy i nie kontynuuje ich przez okres 3 dni licząc od wezwania ze strony 
Zamawiającego do kontynuowania robót,  

5) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je zakończyć w umówionym terminie, 

6) Wykonawca nie zakończył robót w terminie, 
7) Wykonawca w istotny sposób narusza postanowienia umowy, w szczególności zleca 

wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim, używa materiałów używanych 
lub nieodpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska, 

8) Wykonawca nie wykonuje w sposób należyty obowiązków związanych z posiadaniem  
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określonych w § 2 ust. 12 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia 
inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót, Zamawiający wykona jednostronnie 
rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót 
i która jest wiążąca dla Stron. Kosztami rozliczenia i inwentaryzacji w takich 
okolicznościach obciążony zostanie Wykonawca; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej 
do czasu odstąpienia na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego 
przez Wykonawcę, uwzględniającego ceny jednostkowe robót netto i wskaźniki użyte 
przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, podpisanego bez zastrzeżeń 
przez Zamawiającego. 

§ 9. 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
1) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót (§ 5 pkt 2 umowy) 

w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia brutto (z VAT), 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, chyba że Wykonawca 
odpowiednio wcześniej uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na zakończenie robót 
w późniejszym terminie, 

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca określonych w § 8 ust. 1 pkt 2-7 w wysokości 10% 
(słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w § 3   
ust. 1 umowy, 

3) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów do rozpatrzenia reklamacji, o których 
mowa w § 7 ust. 4 i 5 w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) 
wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 7 ust. 4 i 5 
umowy, 
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4) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa w § 7 
ust. 4 w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto  
(z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki         
w usunięciu wady,  

5) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa w § 7 
ust. 5 w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia brutto  
(z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki         
w usunięciu wady. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, w razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) 
wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
 

§ 10. 
Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, 
jak i po zakończeniu okresu jej obowiązywania bezterminowo, zobowiązane 
są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym 
związanych z działalnością prowadzoną przez drugą Stronę umowy, uzyskanych w toku 
realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę 
lub jest przez nią niepożądane (tajemnica przedsiębiorstwa). 

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, dotyczy także informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze Stron  
i o warunkach tej współpracy.  

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 
paragrafu wiąże Stronę w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia 
informacji chyba, że informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:  
1) stała się uprzednio powszechnie znana lub  
2) Strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na Stronie,  

a wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek ujawnienia 
informacji uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach 
obowiązujących przepisów prawnych lub 

3) została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej ujawnienia przez drugą Stronę lub  
4) została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.  

4. Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia 
bezpiecznego przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
drugiej strony, co najmniej w zakresie środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony 
własnych informacji, danych i dokumentów o analogicznym charakterze.  

5. W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej 
informacji lub danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.  

6. Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron 
drugiej Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, 
chyba że w chwili przekazania Strona przekazująca określi odmienny od określonego 
wyżej charakter takiej informacji, danych czy dokumentu. 

 
§ 11. 

Ochrona danych osobowych 
1.  Zamawiający, jako administrator danych osobowych, powierza Wykonawcy do 

przetwarzania dane osobowe, których zakres obejmuje: imiona i nazwiska pracowników 
Zamawiającego, ich numery telefonów, adresy e-mail. 
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2.  Wykonawca, jako podmiot przetwarzający dane osobowe, zobowiązuje się przetwarzać 
powierzone mu dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 
prawa (w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
/Dz.U. z 2018 r. poz. 1000/ i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku          
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się stosować środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne 
przewidziane przez właściwe przepisy dla administratora danych oraz dołożyć należytej 
staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych. 

4.  Powierzenie przekazanych danych osobom trzecim wymaga każdorazowo pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do nadania tym osobom imiennych 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych lub zawarcia z nimi odrębnych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca będzie prowadził wykaz 
wydanych upoważnień i zawartych umów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Za 
działania osób upoważnionych, Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 

5.  Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy 
przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia umowy i są zgodne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 
zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu informacji na temat 
przetwarzania powierzonych danych, a w szczególności do niezwłocznego przekazywania 
informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych 
osobowych, lub ich niewłaściwym użyciu. 

7.  Wykonawca po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy usunie przekazane mu do 
przetwarzania dane osobowe, lub na żądanie Zamawiającego zwróci mu wszelkie nośniki 
zawierające te dane oraz usunie wszystkie ich kopie, chyba że obowiązujące przepisy 
nakładają obowiązek ich przechowywania. 

8.  Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 
pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 
Rozporządzenia.  

9.  Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 
Zamawiającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się         
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego                      
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę,                   
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 
powierzonych danych osobowych skierowanym do Wykonawcy, a także o wszelkich 
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych,        
w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Wykonawca 
odpowiedzialny jest w tym przypadku za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie 
i Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności zwrot 
Zamawiającemu pełnej wysokości nałożonych na niego odszkodowań, grzywien i kar 
administracyjnych.  

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim 
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego      
o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji           
z uwagi na ważny interes publiczny. 



 11  DTIZ.263.101.2018 

13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od 
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 
poufne”). 

14. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 
pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów 
prawa. 

§ 12. 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca  nie może zlecić osobom trzecim wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności (przelew 

wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (zakaz cesji). 
Przelewowi nie podlegają również należności uboczne związane z należnością główną. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu,  
e-maila. Zamawiający w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał 
się następującymi danymi teleadresowymi: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24,     
42-200 Częstochowa, tel.: 34 368-24-61, nr fax.: 34 365-12-90, e-mail: 
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl  
WYKONAWCA, w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się następującymi 
danymi teleadresowymi – ………………………………………, tel. ………………..,      
e-mail: ……………………….. . Do chwili doręczenia jednej ze stron informacji 
o zmianie danych  teleadresowych drugiej strony (nr telefonu, nr faksu, e- maila), 
informacje przekazane na  poprzednie dane teleadresowe będą uważane za doręczone. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego, 
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 

6. Integralną część umowy stanowią: 
1) Zaproszenie do składania ofert nr DTIZ.263.101.2018– załącznik nr 1, 
2) oferta Wykonawcy z dnia ………….. – załącznik nr 2, 
3) protokół z dnia ………………… r. – załącznik nr 3, 
4) przedmiar robót – załącznik nr 4, 
5) polisa Wykonawcy. 

7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu pod rygorem nieważności. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA  

 
 
 
 
 
sporządzający zgodnie           sprawdzający 
z zatwierdzonym wzorem  
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 Załącznik nr 4 
 

…………………………………………………    …………………….., dn. ………………….. 
                (pieczęć Wykonawcy) 
 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia: 
„Wymiana stropu pomiędzy lokalami mieszkalnymi nr 11 i 14 w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. Katedralna 12 w Częstochowie” 
Lp. Imię i nazwisko Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Kwalifikacje zawodowe –  
uprawnienia  

Podstawa 
dysponowania  1) 

 
1 

 
………………. 
 
………………. 
 
………………. 

 
kierownik  

robót 
 
 

Uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń:    
1) Nr …………………….………… 
2) Data wydania…………………… 
3) Organ wydający zaświadczenie 
 

.…………………………………… 
 

.…………………………………… 
4) Szczegółowy zakres zaświadczenia 
 
….…………………………………….. 

 
 .……………………………………… 
 
.………………………………………. 

 

 
2 

 
 

……………….. 
 

……………….. 

 
Kierownik robót 

 
 

Uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń:  
1)   Nr …………………….………… 
2) Data wydania…………………… 
3) Organ wydający zaświadczenie 
 

.…………………………………… 
4) Szczegółowy zakres zaświadczenia 
 
….…………………………………….. 
 
………………………………………… 

 

1) przez podstawę dysponowania należy rozumieć podane formy dysponowania dana osobą (np. umowa o pracę, umowa  zlecenie, 
umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji Wykonawcy                                                                                                             

                    
UWAGA!!!  
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  zobowiązany 
jest przekazać Zamawiającemu: 

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię  uprawnień budowlanych 
wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dotyczących kierownika 
robót. 

 
 
 
 

........................................, dnia ....................        .………………………………………………….. 
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
             (pieczęć Wykonawcy)                  
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Załącznik nr 5 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Katedralnej 12 w Częstochowie. 
  
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
1.0.    Spis treści                                                                                                    
2.0.     Dane ogólne 
3.0.     Podstawa opracowania                                                                                          
4.0.     Przedmiot i zakres opracowania                                                             
5.0. ROBOTY BUDOWLANE  
5.1. Roboty rozbiórkowe – kod CPV 45110000 –1 
5.1.1.  Wstęp 
5.1.2.  Materiał 
5.1.3.  Sprzęt i transport 
5.1.4.  Wykonanie robót 
5.1.5.  Obmiar robót 
5.1.6.  Kontrola jakości i odbiór robót 
5.1.7.  Podstawa płatności 
Przepisy związane 
5.2. Roboty betonowe - kod CPV 45262311- 4   
5.2.1.  Wstęp 
5.2.2.  Materiał 
5.2.3.  Sprzęt i transport 
5.2.4.  Wykonanie robót 
5.2.5.  Obmiar robót 
5.2.6.  Kontrola jakości i odbiór robót 
5.2.7.  Podstawa płatności 
5.2.8.  Przepisy związane 
5.3. Sufity ozdobne  , obudowy z płyt G-K ścianki z GK – kod CPV 45421146-9;45324000-4   
5.3.1.  Wstęp  
5.3.2.  Materiał 
5.3.3.  Sprzęt i transport 
5.3.4.  Wykonanie robót 
5.3.5.  Obmiar robót 
5.3.6.  Kontrola jakości i odbiór 
5.3.7.  Podstawa płatności 
5.3.8.  Przepisy związane 
6. ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE  
6.1. Tynki, okładziny wew.  – kod CPV 45410000 – 4, 45431200 – 9, 45400000 – 1, 
6.1.1.   Wstęp 
6.1.2.   Materiał 
6.1.3.   Sprzęt i transport 
6.1.4.   Wykonanie robót 
6.1.5.   Obmiar robót 
6.1.6.   Kontrola jakości i odbiór robót 
6.1.7.   Podstawa płatności 
6.1.8.   Przepisy związane 
6.2. Posadzki  - kod CPV 45430000 – 0, 45431100 – 8, 
6.2.1.   Wstęp 
6.2.2.   Materiał 
6.2.3.   Sprzęt i transport 
6.2.4.   Wykonanie robót 
6.2.5.   Obmiar robót 
6.2.6.   Kontrola jakości i odbiór robót 
6.2.7.   Podstawa płatności 
6.2.8.   Przepisy związane 
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2.0.     DANE OGÓLNE 
Nazwa obiektu:  Budynek mieszkalny wielorodzinny   
Adres inwestycji:  ul. Katedralna 12 Częstochowa 
    działka numer ewidencyjny 11, obręb 148 
Inwestor:                  Wspólnota Mieszkaniowa Katedralna 12 
3.0.    PODSTAWA OPRACOWANIA. 
3.1.    Umowa na opracowanie projektu zawarta w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przez  

Zarządcę ZGM „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie 
3.2.   Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania.  
3.3.   Aktualnie obowiązujące przepisy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

2.09.2004.r. w sprawie: „ Szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – Dz. U. Nr 202 
poz. 2072. 

3.4. „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – wydane przez 
Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA Sp.  

        z o.o.” – Warszawa. 
        ST- B-00.00.00.      -  „ Wymagania ogólne”     wyd. 2003 r. Warszawa, 
        ST- 12.01.01           -   „ Okładziny z płyt G-K”    wyd. 2003 r. Warszawa, 
        ST- kod 45410000 –  „ Tynkowanie” wyd. 2004 r. Warszawa, 
        „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” Część B: Roboty 

Wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki Malarskie Zewnętrzne i Wewnętrzne” wydane  
przez Instytut Techniki Budowlanej „ nr. 387/2003 Warszawa. 
„Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „ Część B: Roboty  
Wykończeniowe, zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” Warszawa 
2004 r. 

       „Dokumentacja i Specyfikacja w zamówieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania 
        Budowlanego, Warszawa – 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.). 
4.0.    PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
4.1. Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń mieszkalnych.  
4.2. Zakres opracowania: 
Remont istniejących pomieszczeń mieszkalnych.  
4.3.Obiekt składa się z części: 
- parter: jeden lokal mieszkalny. 
   – pietra: jeden lokal mieszkalny, 
4.4. Program funkcjonalny. 
   Pomieszczenia na parterze i I-szym piętrze budynku  nie zmieniają swojej dotychczasowej 
funkcji tj. funkcji mieszkalnej .Zakres prac zawiera wykonanie ścianek działowych mających 
na celu wydzielenie przestrzeni w istniejącej powierzchni celem uzyskania miejsca położenia  
pomieszczenia WC. 
4.5. Zakres robót: 
1. Roboty rozbiórkowe: 
- rozbiórka ścianek działowych, 
- rozbiórka wykładziny podłogowej, 
- rozbiórka stolarki drzwiowej, 
- demontaż oświetlenia, 
wywóz materiałów z rozbiórki. 
utylizacja materiałów z rozbiórki 
2. Roboty remontowe ogólnobudowlane: 
- położenie warstwy wyrównującej na posadzce, 
- montaż systemowych ścianek działowych  z płyt gipsokartonowych , 
- tynkowanie ścian, ościeży 
4.6. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności 
w obiektach służby zdrowia, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne 
zastosowanych materiałów i wyrobów.  
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5.0.       ROBOTY BUDOWLANE  
 5.1.       ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 5.1.1.    WSTĘP 
   5.1.1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
  wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
   5.1.1.2. Zakres stosowania SST 
   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
5.1.1.3. Zakres robót objętych SST 
   Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
   W zakres tych robót wchodzą: 
Rozbiórki budowlane - dokładne czynności określono poniżej 
5.1.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
 i wytycznymi. 
5.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
   „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
  Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane  
 z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 
 budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych  
 dot. w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowego, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami,  
Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
 w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
5.1.2.  MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
   w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
5.1.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
 technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.1.4.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.4.1. Roboty przygotowawcze  
   Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy: 
  Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
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   W przypadku konieczności należny wykonać odcięcia lub demontaż istniejącego   
wyposażenia i instalacji zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i 
wodno-kanalizacyjnych oraz  uzbrojenia. 
 5.1.4.2. Roboty rozbiórkowe 
   Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  
 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
ROBÓT budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę  
 nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
 „Wymagania ogólne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01). 
   Uwaga: 
 Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy 
prowadzić w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z 
nadzorem w sposób następujący: 
 Projektowane prace rozbiórkowe  
- rozbiórka istniejących ścianek działowych : murowanych oraz z gipso-kartonu na stelażu 
metalowym  
- rozbiórka z demontażem  istniejących drzwi z ościeżnicami , 
- rozbiórkę starych podłóg, okładzin ścian i podłóg ,ewentualne skucie tynków 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR -ach oraz KNNR – ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.1.4.3.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) ”Wymagania  
ogólne” pkt.6.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby  
i materiały, które: 
a) posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
       z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  

technicznych oraz właściwymi przepisów informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadają deklarację zgodności z : 

     Polską Normą  lub  
    Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
b). znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r. 
     (Dz.U.98/99 
 
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 
 1.   sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 
      narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki BHP). 
      sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg. rodzajów materiałów  
       i grupy oraz określenie ich ilości. 
 3.   wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki . 
 4.   sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
p.8. 
5.1.5.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
5.1.5.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena 
jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
 ubytków i transportu na teren budowy, 
Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie 
5.1.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr   
109 poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, 
Nr 115 poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 
2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  
   montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany  
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042  
   i 2043. 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838  
    z późniejszymi zmianami ). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz.  
401). 

 
5.2.  ROBOTY BETONOWE /konstrukcyjne/ 
5.2.1.    WSTĘP 
5.2.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych w obiektach kubaturowych .  
Zakres w/w robót obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak: 
 nadproża , belki, słupki pod nadproża 
5.2.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
5.2.1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji  betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
5.2.1.4. Określenia podstawowe 



 18  DTIZ.263.101.2018 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”, a także podanymi 
poniżej: 
- Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
- Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
- Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
- Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
- Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego  
masy w stanie suchym. 
- Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod  
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
- Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu.  
Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
- Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną  RbG 
w MPa. 
- Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95- 
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych 
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
5.2.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za  
  zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
5.2.2.   MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
5.2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
5.2.2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy: dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 
musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji 
przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 
cementu z tej samej cementowni. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  
Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości 
grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie.  
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może 
być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
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- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach).  
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny 
jest od miejsca przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
5.2.2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorod-
nością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się 
grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie    
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
dla grysów granitowych – do 16%, 
dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
- nasiąkliwość – do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki – do 0,1%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub  
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 
do 0,25 mm – 14÷19%, 
do 0,50 mm – 33÷48%, 
do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki – do 0,2%, 
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- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
5.2.2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 
5.2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco - uplastyczniających, 
- przyśpieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej  
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
5.2.2.1.5.  Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 
wymagania: 
- nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250, 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych  
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
- 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
5.2.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu 
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5.2.4.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty budowlane. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251. 
5.2.4.1.  Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
  wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2  
mm. 
Ostre krawędzie betonu  powinny być oszlifowane.  
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych  konstrukcji, to należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody. 
5.2.5.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt 7. Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 
5.2.6.1.   Tolerancja wykonania 
5.2.6.1.1.  Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m  
      nie powinny być większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 
niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
5.2.6.2.8.  Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
         ±    5 mm przy klasie tolerancji N2. 
5.2.6.3.1.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  
      z  dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
5.2.6.3.2.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
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 projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
5.2.7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
5.2.7.1. Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
      rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
5.2.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
5.2.8.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne  
 i projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
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PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 
wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji  
kapilarnej. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
 wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
 wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 
0,337 mval/dm3 metodą wersenianową. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-ISO-9000   (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Normy dot. zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości. 
5.2.8.2. Inne - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
5.3.   SUFITY tzw. instalacje na suficie, ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT G-K., instalacje 
naścienne z GK 
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5.3.1.  WSTĘP 
5.3.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo -kartonowych  oraz ścian działowych z płyt 
(suchych tynków gipsowych) zwanych GK 
5.3.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót  
5.3.1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie elementów ozdobnych sufitów oraz okładzin z płyt gipsowo-
kartonowych w systemie lekkiej zabudowy  szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki 
na sufitach wykonywanych z materiałów tradycyjnych ponadto obudowę słupów, belek, 
podciągów przewodów instalacji sanitarnej i elektrycznej. 
Wykonanie następujących ścianek działowych: 
RIGIPS – konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili CW, płytowanie 2x1.25mm 
RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, płytowanie 2x1.25mm 
 Okładziny i sufity objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego 
elementu  konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-włóknowych 
odpowiadających wymaganiom  norm lub aprobat technicznych. 
5.3.1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej  
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  
a mianowicie: 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-włóknowe  należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo -kartonowych  i 
sufitów zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „ jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje. 
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin i sufitów . 
5.3.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót podane w ST B- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
5.3.2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00. 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonania 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. 
Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru         
norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 Płyty gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie  
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5.3.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 
a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych 
plandekami.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.3.4.  WYKONANIE ROBÓT 
5.3.4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  
  „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 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. 
   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
   projektowej 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 ponosi Wykonawca. 
5.3.4.2. Zakres wykonania robót: 
Obudowa konstrukcji rur wentylacji, 
Obudowę instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych. 
Sciany działowe . 
Sufit podwieszany ozdobny  
5.3.5.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne” pkt. 7.  
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Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.3.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, 
wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Częstotliwość oraz 
zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz 
PN-B-06250. 
Przy montażu płyt   należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Zakres badań płyt  powinien być zgodny z normą PN-B-79405 ”Wymagania  
dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie 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 i SST.  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiorowi częściowemu, 
Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
Dokumentacja techniczna i SST, 
Dziennik budowy, 
Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
 wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez  
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności  
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
5.3.7.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
5.3.7.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
5.3.7.2.  Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość  
powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczałtowej, która obejmuje: 
  dla wszystkich technologii ( czynności przygotowawcze): 
  -   przygotowanie stanowiska roboczego, 
  -   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
  -   przygotowanie zaprawy, 
  -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wys. do 4 m. 
  -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów. 
  -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 dla wykonania okładzin z płyt : 
   a) na ścianach murowanych: 
        -    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
        -    przygotowanie kleju gipsowego, 
        -    przyklejenie pasków gipsowo-kartonowych do podłoża, 
   b) na rusztach z kształtowników metalowych: 
              -    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz  
                   z przycięciem i dopasowaniem, 
 dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
   -   przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni  
       okładzin, 
   -   szpachlowania połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
   -   zabezpieczanie spoin taśmą papierową, 
   -   szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 
-   spoinowanie akrylowe złączy płyt 
5.3.8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405        Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 
PN-B-32250        Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO          (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemów zapewnienia  
                            Jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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6.        ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE                
6.1.     TYNKI,  ORAZ OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN    
6.1.1.   WSTĘP 
6.1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin. 
6.1.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1.1. 
6.1.1.3. Zakres robót objętych SST, 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg. poniższego. 
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
Tynki wewnętrzne - gipsowe 
 Okładziny ścienne z płytek glazurowanych i innych 
  6.1.1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
6.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r.(  Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w 
szczególności: 
bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowego, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  
izolacyjności cieplnej przegrody 
   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  
   „Wymagania ogólne” pkt. 1.5., SST  kod 45411000 „Wykonywanie tynków zwykłych 
wewnętrznych i zewnętrznych” pkt. 1.3.oraz ze względu na miejsce stosowania, rodzaj 
podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i techniki wykonania powinny odpowiadać normie : 
PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
   PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  
 z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
   i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  
   przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
   projektowej 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 ponosi Wykonawca. 
 
6.1.2.   MATERIAŁ 
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
   w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa  
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
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Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  
Technicznych (SST). 
Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  
 jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”,  oraz PN-B-06250. 
 Woda – do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodą  
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych.  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 Piasek - powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.  
 Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty  
 i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
6.1.3.   SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
6.1.4.    WYKONANIE ROBÓT 
6.1.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  
  „Wymagania ogólne” pkt.5. 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 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. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
   projektowej 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 ponosi Wykonawca. 
6.1.4.2. Warunki wykonania robót tynkowych i okładzin 
w pomieszczeniach użytkowych uzupełnić tynki na istniejących ścianach, na nowych 
przegrodach wykonać tynki gipsowe; na starych tynkach wykonać  gipsowanie scian z 
przecieraniem. 
wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudować płytami GKF 2x 1,25 
cm na stelażu stalowym z izolacją z wełny mineralnej miękkiej –  
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w  pom. sanitarnym   oraz miejscach wskazanych w pomieszczeniach o funkcji gabinetów  
wykonać okładzinę z płytek ceramicznych glazurowanych  do pełnej wysokości ścian lub do 
wskazanej wysokości  bez stosowania narożników  wewnętrznych i zewnętrznych /flizówek/ 
z płytek o wymiarach około 30 x 60 cm , fuga o wymiarze 1,5 mm, klej zwykły. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe , 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  
Tynki należy wykonywać w temperaturze  nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano - montażowych w okresie  obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 6.1.4.2.1.  Przygotowanie podłoży 
   Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
p.3.3.2. 
   6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych  
   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
   zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża  
   należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  
   Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła  
   lub przez wypalanie lampą benzynową. 
   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
   6.1.4.3.  Wykonywanie tynków zwykłych  
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
   PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002 
 Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  
    z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
 Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodny z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  
   w sposób  standardowy. 
Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych. 
 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
   Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 
 Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:  
   tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie  
   oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
Sufity masywne pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń z sufitami podwieszonymi)  
    – tynk gipsowy 0,5 cm. 
Ściany  murowane (za wyjątkiem części przewidzianych do położenia okładzin 
   ceramicznych) – tynk gipsowy 0,5 cm. 
Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy 
płytami. 
Na narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające. 
 Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  
   wykonania tynków wewnętrznych powinny odpowiadać normie : 
PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
  przy odbiorze oraz  PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: 
Definicje i wymagania 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
        PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  
        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
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PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, właściwości i 
znakowanie. 
PN –EN 87:1994      Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, 
                                       właściwości i oznakowanie. 
PN-EN 159:1996     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  
                                      E>10%. Grupa B III. 
6.1.5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne” pkt. 7.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
 6.1.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 
   Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie  
   PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokum. powykonawczej. 
Jakość zastosowanych materiałów  i wyrobów, 
Prawidłowość przygotowania podłoża, 
Przyczepność tynków do podłoża, 
Grubość tynku, 
Wygląd powierzchni tynku, 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
  Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  
   wykonania powinny odpowiadać normie : 
PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
        przy odbiorze, 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych  
        w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  
        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, 
wody,  
oraz kruszyw  i innych materiałów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności  
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie 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 i SST.  
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiorowi częściowemu, 
Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
Dokumentacja techniczna i SST, 
Dziennik budowy, 
Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 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 projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
6.1.7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
Przygotowanie stanowiska roboczego, 
Przygotowanie zaprawy, 
Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  
      na wys. do 4 m, 
Przygotowanie podłoża, 
Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
Siatkowanie bruzd, 
Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów, 
Wykonanie tynków, 
Reperacja tynków po dziurach i hakach, 
Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
Likwidacja stanowiska roboczego. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 



 33  DTIZ.263.101.2018 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 6.1.8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 6.1.8.1. Normy 
 PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i 
wymagania 
 PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-B-30020:1999 Wapno. 
 PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
 PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości. 
 Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B- Roboty 
wykończeniowe, 
 Zeszyt 1 „tynki”, wydanie ITB – 2003 r. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Wykonanie na istniejących posadzkach : 
Samopoziomujący podkład podłogowy (od 5 mm do 30 mm) 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z powyżej  z oczyszczeniem /po wykonaniu/ 
 i zagruntowaniem  podłoża środkiem gruntującym 
       6.3.4.1.1.  Wymagania podstawowe. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń . 
Podkład  powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  
     paskiem izolacyjnym. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu  
      co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,  
     zgodnie z ustalonym spadkiem.  
     Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 1 mm.  
     Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny   
przekraczać 1 mm/m  mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Zaprojektowano następujące posadzki: 
           Posadzki z płytek gresowych porcelanowych 
 położenie podłogowych płytek gresowych , niepolerowanych o IV klasie ścieralności ,wg  
DIN 51 130 z grupy  R10 ,Kąt poślizgu: 10÷19°;fuga szerkości 2mm. 
6.3.5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne” pkt. 7.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
 i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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6.3.6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w pkt. 6.3.4. 
Wymagana jakość materiałów 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. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji. 
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w 
dzienniku budowy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, 
kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 
tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”,betony zwykłe PN-B-06250, PN-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń 
organicznych w kruszywach, 
Powierzchnia betonu powinna spełniać warunki wg. PN-B-10260. oraz należy pamiętać  
o pielęgnacji betonu wodą w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie 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 i SST.  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom: 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiorowi częściowemu, 
Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
  wymaganiom technicznym. 
 3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki z jastrycha  należy przeprowadzić  na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania        
prosto liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń       z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  
  wykonać przez ocenę wzrokową 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
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wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
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 projektową i  SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
6.3.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa . 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
6.3.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
                                 powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-63/B-10145        Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych.  
                                 Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-62/B-10144         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
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