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SPIS TREŚCI

ST 00.00.00 Wymagania ogólne - kod CPV 45200000-9
ST 0001 Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych - kod CPV 45410000-4
ST 0002 Malowanie i gruntowanie podłoża - kod CPV 45442100-8
ST 0003 Montaż rolet i tabliczek dla osób niewidomych - kod CPV 45223210-1
ST 0004 Roboty rozbiórkowe kod CPV 45111300-1
ST 0005 Obudowy grzejników - kod CPV 44112310-4
ST 0006 Roboty elektryczne - kod CPV 45310000-3
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ST-00.00.00 Wymagania ogólne (Roboty przygotowawcze)
- kod CPV 45200000-9
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
następujących robót:
- tytuł robót: Remont części korytarza i części klatki schodowej w budynku ZSTiOzOI im. St. Staszica w
Białymstoku
- miejsce wykonania robót: Białystok ul. Sienkiewicza 57
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, obronne,
ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.
1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana
przez zaplecze budowy.
1.4.7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także
dziennik montażu
1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych
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1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i projektanta, którzy dokonają odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed:
a) wypadkami
c) możliwością powstania pożaru
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji elektrycznych i
sanitarnych w czasie trwania budowy.
O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z terenu robót

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego(końcowego).
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania
różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez pisemnej
zgody Inspektora nadzoru.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub bezpośrednio po
dostarczeniu wbudowane. Za przechowywane materiały w całości odpowiada wykonawca.
3. Sprzęt
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
4. Transport
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym
użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń osi
pojazdów podczas transportu materiałów. Przeciążenie maszyny i innych urządzeń technicznych ponad
dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione.
5. Wykonanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót
wchodzących w skład zadania.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu odbioru
robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy.
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6.2. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy (robót). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót wykonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót I terminie obmiaru, co najmniej na 7
dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiarów będą wpisane do księgi obmiarów. 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.
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR- ach oraz
KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej I
kosztorysowej.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór 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.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemożliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robót dotyczących
przedmiotowego miejsca odbioru chyba, że upłynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca zobowiązany jest
poinformować inspektora nadzoru inwestorskiego.
8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny.
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 kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgłoszeniu przez kierownika budowy (wykonawcę)
zakończenia danego etapu robót lub wszystkich robót w przypadku odbioru końcowego. Z odbioru robót spisuje
się stosowny protokół odbioru.
9. Podstawa płatności
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego
w dokumentach umownych ( ofercie).
9.2. Dla robót dodatkowych lub zaniechanych podstawą płatności jest:
- w przypadku robót uwzględnionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnożona przez ilość robót dodatkowych lub zaniechanych
- w przypadku robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiarów i KNR-ów lub
KNNR- ów z uwzględnieniem cen i stawek cenotwórczych z kosztorysu ofertowego
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9.3. Płatność nastąpi po wykonaniu robót przez wykonawcę i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w sposób
określony w umowie pomiędzy Inwestorem (zamawiającym) a wykonawcą (zleceniobiorcą).
10. Dokumenty budowy
W okresie realizacji zadania wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczenia i
udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy:
a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robót
b) ewentualne księgi obmiarów
c) atestów, aprobat technicznych, certyfikatów itp. dokumentów dla wbudowanych materiałów
d) protokołów odbioru robót
e) protokoły przekazania terenu budowy
f) protokoły z narad i ustaleń
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
11. Przepisy związane
11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr
120/00 poz. 1268,
Nr 5/01
poz. 42,
Nr 100/01
poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
11.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
11.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
11.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
11.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 póz.
735)
11.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej,
wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i
utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476)
11.8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)
11.9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)
11.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401)
11.11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr
38/01 póz. 455)
11.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia,
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58)
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ST 0001 Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych
- kod CPV 45410000-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:
" Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.
2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004/A1:2003 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom normy PN-EN 14411:2005 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności,
stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany.
2.2. Materiały - lista
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:
2.2.2. gips budowlany szpachlowy (kg)
2.2.3. gips budowlany zwykły (kg)
2.2.4. farba olejna
2.2.5. woda
2.2.6. zaprawa tynkarska workowana
2.2.7. zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych
2.2.8. zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
2.2.9. płytki gres
2.2.10. emulsja gruntująca
2.2.11. tynk strukturalny
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
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- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji
klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i posadzki.
3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
3.2.2. środek transportowy
3.2.3. mieszalnik do zapraw tynkarskich i zapraw klejowych
4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
OKŁADZINY Z PŁYTEK GRES
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób
wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub
masami naprawczymi. Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby.
Podłoża pod okładzinę
Podłoże z obecnych parapetów winno być oczyszczone i zagruntowane w celu zwiększenia przyczepności
zaprawy klejowej do płytek gres.
Wykonanie okładziny
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie
należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez
cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.
Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna
być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji
klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie
linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć
tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania
kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy
stosować wkładki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. Po
związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.
Podłoże pod posadzki ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy
cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady
betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi:
- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem,
- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej,
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Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 mm na
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
2
przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa niż 10 m ,
przy maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m.
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny być
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z
innymi rodzajami posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku
spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie.
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm około 2 mm,
- od 100 mm do 200 mm około 3 mm,
- od 200 mm do 600 mm około 4 mm,
- powyżej 600 mm
około 5-20 mm.
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do rugowania na menisk
wklęsły. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.
TYNKI STRUKTURALNE
Kolejność robót:
- Należy zabezpieczyć okna, drzwi i podłogę w pomieszczeniu, w którym będzie nakładany tynk dekoracyjny.
Można to zrobić np. przy pomocy folii i taśmy malarskiej.
- Dokładnie oczyścić powierzchnię montażu. Na ścianie oprócz kurzu często znajduje się mnóstwo tłustych
plam. Należy Pamiętać, że przed nałożeniem tynku powinna być idealnie czysta.
- Gruntowanie całej powierzchni. Dzięki temu nie tylko wyrównamy nasiąkliwość ściany, ale również zwiększymy
jej przyczepność.
- Po upewnieniu się, że ściana całkowicie wyschła , należy wymieszać masę tynkarską przy pomocy mieszadła
przymocowanego do wiertarki.
- Nałożenie masę, kontrolując jej grubość (najlepiej, aby miała od 2 do 5 mm).
- Stworzenie na ścianie odpowiedniego wzoru przed całkowitym wyschnięciem masy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować:
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary),
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez
dostawców,
• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu,
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno
przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 mm na całej
długości łaty),
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do l mm,
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robót.
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8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Odbiór gotowych okładzin i wypraw następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Należy uznać, że
warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe wymaganiami np.
wymaganiami producenta.
Okładziny i wyprawy powinny być odebrane gdy są spełnione standardowe i powszechnie znane wymagania.
W przypadku gdy stwierdzi się uchybienia należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny oraz jeżeli
inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę i wykonać ją ponownie.
KONSERWACJA OKŁADZIN I POSADZEK CERAMICZNYCH
Konserwacja okładzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi
środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania.
9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0002 Malowanie i gruntowanie podłoży
- kod CPV 45442100-8
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:
" Malowanie i gruntowanie podłoży"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.
2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone i zastosowane materiały malarskie.
2.2. Materiały - lista
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:
2.2.2. farba do wnętrz emulsyjna
2.2.3. preparat gruntujący do farb
2.2.4. rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
3.2.2. wyciąg
3.2.3. środek transportowy
4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
Farby wodorozcieńczalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Pomieszczeń nie należy malować w temperaturze poniżej 5°C ani gdy jest duża wilgotność powietrza, tzn.
powyżej 80 proc. Takie warunki niekorzystnie wpływają na schnięcie farby. Ostateczny efekt pomalowanej ściany
zależy od dokładności prac przygotowawczych. Ścianę trzeba osuszyć, oczyścić z brudu, kurzu i tłuszczu.
"Surowa ściana" (jeszcze nie malowana), powinna być zagruntowana - polepszy to przyczepność podłoża.
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Warto sprawdzić rodzaj i grubość warstwy starej farby.
Nierówności powierzchni należy usunąć (przeszlifować, ubytki zaszpachlować i przeszlifować), zagrzybione
fragmenty pokryć środkiem grzybobójczym, plamy z rdzy, nikotyny, tłustych oparów kuchennych przed pokryciem
farbami emulsyjnymi - pokryć specjalnymi preparatami.
Najlepiej do farby kupionej jako gotowa do użycia nie dodawać żadnych dodatków (np. kredy czy kleju) i
postępować zgodnie z zaleceniami producenta.
Taką farbę wystarczy wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Jeśli farba jest dość stara i gęsta, można ją
rozcieńczyć (ale tylko tym, czym zaleca producent), jeśli zaś na jej powierzchni utworzył się kożuch - trzeba ją
przecedzić (przez kilka warstw gazy lub gęste sito).
Warto zwracać uwagę na okres przydatności - po upływie tego terminu farba może stracić swoje właściwości lub
w ogóle nie będzie nadawała się do użycia. Jeżeli farba jest w dużym opakowaniu, lepiej jej część przelać do
mniejszego pojemnika.
Malowanie należy zacząć od sufitu, a dopiero później pokryć ściany.
Na liczbę nakładanych warstw wpływa stan powierzchni malowaną po raz pierwszy trzeba pokryć minimum dwa
razy, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju nakładanej farby ścianę maluje się jedentrzy razy. Silnie zabrudzone ściany lepiej od razu pomalować farbami mocno kryjącymi.
Farbę nakłada się pasami (w różnych kierunkach), które na koniec rozciera się, aby uzyskać równomierne krycie.
Kolejny fragment ściany należy malować tak, aby połączenie z poprzednim nie zdążyło jeszcze wyschnąć.
Po zakończeniu prac może okazać się, że ściany nie są dobrze pomalowane. Zacieki i krople zaschniętej farby
należy przetrzeć papierem ściernym i ścianę pomalować ponownie. Pył, który przykleił się do mokrej jeszcze
powłoki farby, wystarczy (po wyschnięciu ściany) przetrzeć suchą szczotką, a mocno zanieczyszczone
powierzchnie niestety trzeba zeszlifować i pomalować ponownie.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż
po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy wilgotności
względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje:
*sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
*sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
*sprawdzenie odporności na wycieranie,
*sprawdzenie przyczepności powłoki, "
*sprawdzenie odporności na zmywanie.
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości
około 0,5m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporną na
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłok na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powlokę
należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki
kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. Ocena jakości powłok
malarskich jeżeli badania j.w. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. W przypadku, gdy, którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać,
że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie
skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.
7. Obmiar robót
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7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robót.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot
określają projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodność wykonywania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych
wcześniej z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty
malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Protokół odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania
robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposób usunięcia
9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0003 Montaż rolet okiennych
- kod CPV 45223210-1
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:
" Montaż rolet okiennych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.2. wg przedmiaru robót
2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Materiały - lista
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:
2.2.2. rolety okienne
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
3.2.6. środek transportowy
4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Montaż rolet okiennych należy przeprowadzić po wykonaniu wszystkich robót zgodnie z wytycznymi producenta.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 7
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Ilość robót związanych z montażem dwuteowników liczymy w kg (dwuteowników)
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8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0004 Roboty rozbiórkowe
- kod CPV 45111300-1
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:
"Roboty rozbiórkowe"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. według przedmiaru robót
2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Materiały - lista
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:
2.2.2. bruzdownica

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
3.2.2. środek transportowy
4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Rozbiórki wykonać w taki sposób aby nie pogorszyć stanu technicznego budynku.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty nie zagrożą bezpieczeństwu ludzi i konstrukcji.
7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:
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- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 2
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Ilość robót związanych z montażem drabin stalowych liczymy w m
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0005 Obudowy grzejników
- kod CPV 44112310-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót: "Obudowy grzejników”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. według przedmiaru robót
2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Materiały - lista
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:
2.2.2. płyty do obudów grzejników
2.2.3. stelaż pod obudowy grzejników
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
3.2.2. wg pozycji z przedmiaru robót i wiedzy technicznej
4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Roboty należy wykonać według wytycznych producenta/wykonawcy. Zabudowa musi być stabilna od odporna na
uderzenia.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady

19

SSTWiOR- Remont części korytarza i części klatki schodowej w budynku ZSTiOzOI im. St. Staszica w Białymstoku
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robót.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0006 Roboty elektryczne
- kod CPV 45310000-3
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót: " Roboty elektryczne”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Według przedmiaru robót.
2. Materiały
2.1. Materiały - ogólne wymagania
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Materiały - lista
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących
materiałów podstawowych:
2.2.2. panele sufitowe 60x60cm oświetleniowe analogiczne do istniejących
2.2.3. kable elektryczne zasilające
2.2.4. puszki instalacyjne pt
2.2.5. obudowa tablicy pasująca do obecnych wymiarów tablicy lub drzwiczki do tablicy rozdzielczej
energetycznej pasujące do obecnej tablicy
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt - lista
3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
wg pozycji z przedmiaru robót i zasad ogólno przyjętych
4. Transport
4.1. Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
7. Obmiar robót
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
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7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robót.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
9. Podstawa płatności
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy związane
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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