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ST.00 – Ogólna Specyfikacja Techniczna 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych dotyczących adaptacji sal wykładowych w segmencie "A" w budynku Mazowiec-
kiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pt" Symulacje 
medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych " nr POWER.05.03.00-00-0002/19 realizo-
wanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V 
Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunku medycznym 
jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 1028/10 
 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót objętych zadaniem wymienionym w pkt. I.2.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Roboty podstawowe 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robót budowlanych związanych z adaptacją sal wykłado-
wych w segmencie "A" w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji 
Medycznej w ramach projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położ-
nych " nr POWER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wyso-
ka jakość kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 1028/10 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmują wszystkie czynności umoż-
liwiające i mające na celu realizację zadania. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określo-
ne w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz z 
ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowiącymi część kon-
traktu. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek  
czy uzupełnień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie zadowalającą jakość wykonania, wówczas 
materiały te zastaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy. 
Zakres robót obejmuje: 
1) roboty rozbiórkowe: 
   a) wykucie nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach, 
   b) rozebranie istniejących ścian, 
   c) rozebranie okładzin ściennych i podłogowych, 
   d) rozebranie parapetów wewnętrznych, 
2) roboty montażowe: 
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   a) montaż nowych drzwi wewnętrznych, 
   b) wykonanie nowych ścianek wewnętrznych, 
   c) wymiana parapetów wewnętrznych, 
   d) wykonanie sufitu kasetonowego, 
   e) wykonanie podłóg, 
   f) wykonanie nadproży, 
  g) wykonanie innych robót wynikających z technologii robót. 

1.3.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Zakres robót towarzyszących i tymczasowych obejmuje: 
a) transportowanie w obrębie budowy materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu 

pomocniczego do wykonania robót remontowych, 
b) ustawianie, przestawianie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań umożliwiających wy-

konanie robót na wysokości, 
c) bieżące sprawdzenie prawidłowości wykonywanych robót, 
d) usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a 

zawinionych przez Wykonawcę, 
e) wykonywanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
f) wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów, jakie mogą powstać w czasie wykonywania robót 

oraz przekazanie ich do utylizacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

1.3.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone 
w mieniu publicznym i prywatnym w trakcie realizacji zamówienia. 
Właścicielem terenu na którym wykonywane są planowane prace jest Zamawiający. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicz-
nej lub prywatnej. 
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
a) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 
b) zanieczyszczeniami powietrza, gleby i wody. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 
zabezpieczenie istniejących instalacji i maszyn przed ich uszkodzeniem w czasie trwania robót. 
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji lub maszyn, Wykonawca natych-
miast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, 
a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycz-
nymi w usunięciu powstałej awarii. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych dzia-
łań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 

1.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia robót. 
W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 

środowisku naturalnym, 
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b) będą podejmowane odpowiednie środki zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnych 
norm hałasu i możliwością powstania pożaru. 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 
promieniowanie elektroenergetyczne. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, za-
równo podczas realizacji robót i na terenie budowy jak i poza jego terenem. 
Wykonawca będzie unikać szkodliwych działań w zakresie nadmiernego hałasu, pylenia i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót budowla-
nych. 
Powstające w trakcie wykonywania robót budowlanych odpady należy usuwać i gromadzić w sposób 
ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
Strefy gromadzenia odpadów należy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć. Wykonawca po zakoń-
czeniu robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty świadczące o prawidłowym 
postępowaniu z odpadami. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się ożywiania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-
szym niż dopuszczalne. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szko-
dliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich 
wbudowaniu. 
 

1.5. Określenie podstawowych definicji i pojęć 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione określenia należy rozumieć w każdym przypadku na-
stępująco: 
1) Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zadań i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespon-
dencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

2) Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o któ-
rej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i ad-
ministrowanie kontraktem. 

3) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

4) Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez In-
żyniera. 

5) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projekto-
wą i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 

6) Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pi-
semnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem bu-
dowy. 

7) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
8) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokali-

zację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
9) Ślepy kosztorys (Przedmiar robót) - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
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10) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacją techniczną oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i za 
metody użyte przy budowie.  

1.6.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robót. 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz z co najmniej jednym pełnym kompletem dokumentacji projektowej zawierającej wszelkie 
uzgodnienia oraz specyfikację techniczną. 
W protokole przekazania terenu budowy Zamawiający określi miejsce i sposób dostępu do sieci 
elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. 
Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą ważne uprawnie-
nia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które dane osobowe zostaną 
podane w umowie (kierownik budowy). 
Zamawiający zapewni nadzorowanie robót budowlanych przez inspektora nadzoru, z uprawnieniami 
określonymi we właściwych obowiązujących przepisach prawa. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonywania robót na warunkach określonych w niniejszej 
specyfikacji oraz wykonywania wszelkich poleceń inspektora nadzoru dotyczących realizacji robót 
budowlanych (min. dotyczących bezpiecznego wykonywania robót, sposobu i kolejności ich wyko-
nania oraz zabezpieczenia mienia Zamawiającego). 
Wszelkie roboty budowlane ulegające zakryciu (roboty zanikające) podlegają odbiorom częściowym 
przez inspektora nadzoru. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobów wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględ-
nić: 
a) warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do sie-

bie, w celu zapobieżenia wypadkom i możliwości powstania przeszkód w równoczesnym wyko-
nywaniu robót na tych odcinkach, 

b) warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 
wykonanego przy późniejszym wykonywaniu całości robót, 

c) potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeń-
stwo osób mogłoby być zagrożone. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwo-
wej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny 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 informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie ze-
zwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych 
warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, jak rów-
nież dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem 
Autorskim. 
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej będą uważane za docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-
łów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub spe-
cyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy. 

1.6.3. Informacje o terenie budowy. 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania techniczne przebudowy segmentu A w budynku Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na dz. nr ewid. 1028/10. 
Przedmiotowa inwestycja przewiduje roboty rozbiórkowe w zakresie ścian, wykonanie nowych otwo-
rów drzwiowych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie nowych ścian wewnętrznych, 
wykonanie nowych okładzin ścian sufitów i posadzek, roboty malarskie. 
Budynek pełni funkcje oświatowe. Na parterze i piętrze znajdują się sale dydaktyczne wraz z po-
mieszczeniami biurowymi. 
Zaprojektowana przebudowa sal dydaktycznych  na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji 
Medycznej w zakresie kształcenia praktycznego pielęgniarek i/lub położnych. 
Na parterze przewidziano wydzielenie z istniejącego holu pomieszczenia gospodarczego i szatni. 
Pomieszczenie biurowe A8 dostosowano na potrzeby monitoringu sali OSCE (A4). 
Salę dydaktyczną A4 dostosowano na potrzeby sali egzaminów OSCE. W zali znajdować się będą 
trzy łóżka i trzy stanowiska. Zaprojektowano oddzielenie pojedynczych stanowisk parawanem pod-
wieszanym do sufitu. Salę dydaktyczną A6 dostosowano na potrzeby sali umiejętności technicznych. 
Sala ta umożliwi naukę umiejętności zawodowych z wykorzystaniem trenażerów. W sali zaplanowa-
no osiem stanowisk do ćwiczeń oddzielonych kotarami. 
Na piętrze zaprojektowano przebudowę trzech sal dydaktycznych. Pomieszczenie A109 dostosowa-
no na potrzeby sali symulatorów ALS (sala niskiej wierności). W sali zaplanowano cztery stanowiska 
symulowania pacjentów. Częścią sali jest również pomieszczenie monitoringu A109a umożliwiające 
obserwowanie studentów przez instruktorów.  
Salę A110 przewidziano na salę analiz wyników z możliwością podzielenia jej na dwie części ścian-
ką przesuwną. W sali wydzielono również wyciszoną serwerownię (pom. A110a). 
Pomieszczenie A111 przewidziano dostosować na salę opieki pielęgniarskiej (sala wysokiej wierno-
ści). W sali znajdować się będą trzy stanowiska dla symulatorów zastępujących pacjenta. Częścią 
sali jest również pomieszczenie monitoringu A111a umożliwiające obserwowanie studentów przez 
instruktorów.  
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1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt zabez-
pieczenia robót  w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. Projekt zabezpie-
czenia powinien zawierać szczegółowe opisu obecnego stanu sąsiednich posesji (potwierdzone 
przez właścicieli), na które może oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez 
Wykonawcę środki odnowne dla tych posesji lub zakres robót naprawczych do wykonania przez 
Wykonawcę po zakończeniu robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umiesz-
czenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść bę-
dzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać wszelkie niezbędne urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetle-
nie oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Wjazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla maszyn pracujących przy realizacji robót, Wy-
konawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikające z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymy-
wać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 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. 

1.6.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pace nie były wykonywane 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-
wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Wszystkie osoby przebywające na terenie prowadzonych prac obowiązuje stosowanie niezbędnych 
środków ochrony indywidualnej. 
Używane podczas prac maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 
przez osoby nieuprawnione do obsługi. 
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Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji mogą być wyko-
nywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzami-
nacyjną i udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie ważnymi zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi. 

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy robót były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.6.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek spo-
sób związane z wykonywanymi 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 znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu , materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie stary, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych  pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
 

1.6.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie i stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
wykonania robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jedno-
znacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po ich zakończeniu, 
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagro-
żenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.6.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogra-
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mie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaj robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o za-
miarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostar-
czając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla miesz-
kańców okolicznych budynków. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesz-
kaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót w strefach pracy ciężkiego sprzętu jest zobowiązany do spo-
rządzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących budynków, dla uniknięcia ewentu-
alnych roszczeń zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowań powinien być ujęty w 
cenie za organizację placu budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzo-
nych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 

1.6.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie nie-
zbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładun-
ków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier mo-
że polecić aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
 

1.6.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które speł-
niać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać po-
stanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice mię-
dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 

1.6.14. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykona-
nia robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia do stanu pierwot-
nego. 
 

1.6.15. Nazwy kodów robót budowlano-montażowych 
 

 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe 
  45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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 45.41.00.00-4 Tynkowanie 
 45.43.10.00-7 Kładzenie płytek 
  45.44.21.00-8 Roboty malarskie 
 

2. Wymagania dotyczące materiałów. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami określonymi w doku-
mentacji projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi 
odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą mate-
riałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie no-
we, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające mi-
nimum obsługi, posiadające odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodności. 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 
przed rozpoczęciem robót. Wykonawca przed użyciem powinien dostarczyć Zamawiającemu przed-
łożenie materiałowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne 
próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającego materiał z innego źródła.  
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczo-
ne przez Inspektora Nadzoru do wbudowania. 
Materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie materiałów nie spełniających wyma-
gań do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar-
tościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownic-
twie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych doku-
mentów. 
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca jest zobowiązany uwzględ-
nić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) wstępne, pomocnicze i dodatkowe oraz 
dostawę materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania robót i eksploatacji nawet, 
jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we 
własnym zakresie dobór materiałów i urządzeń. 
Wykonawca przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją lub wytycznymi 
inwestora i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. 
Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, mo-
tywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uzgodnieniem świadczenia w 
przedmiarze lub wynikającym z samej koncepcji wykonania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonane prace aż do chwili ich odbioru. Powi-
nien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszel-
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kie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko ist-
niejące na budowie. 
Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie certyfikatu 
zgodności od upoważnionych jednostek. 
Do Wykonawcy robót będących przedmiotem zamówienia należą również następujące prace towa-
rzyszące i tymczasowe: 
a) zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 
b) przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń i wniosków o do-

puszczenie do użytkowania. 
Wykonawca winien stosować wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza 
się stosowanie wyrobów, dla których producent lub dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi 
Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca powinien stosować tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym 
posiadające stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonych dokumentów przetargowych nie mogą powodo-
wać obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych remontowanego obiektu, a jeżeli dotyczą zmia-
ny materiałów i elementów określonych w dokumentach przetargowych na inne, nie mogą powodo-
wać zmniejszenia trwałości eksploatacji. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych jakościowo (o parametrach równoważnych lub 
wyższych) materiałów i produktów w odniesieniu do wymienionych w przedmiarach i kosztorysach 
oraz dokumentacji projektowej materiałów i produktów. Wykonawca będzie zobowiązany do wyka-
zania, iż zastosowane przez niego materiały i produkty posiadają cechy równoważne do wskaza-
nych w dokumentacji (przedmiarach, kosztorysach, dokumentacji projektowej). 
 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom właściwe warunki przechowywania i składo-
wania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do stosowania (powinny być zabezpie-
czone przed uszkodzeniami, wpływami czynników atmosferycznych). Ponadto sposób składowania 
powinien zabezpieczać spełnienie warunków BHP. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe 
w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być prowadzone 
w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Urządzenia i armaturę należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w magazynach za-
mkniętych. Rury winny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Kształtki, 
złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób uporządkowany, za-
pewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, pro-
tokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy 
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 
przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości 
należy przed wbudowaniem poddać je badaniom. 
 

2.3. Źródła uzyskania materiałów. 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-
znaczonych do wykonania robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobycia tych materia-
łów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwier-
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dzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie trwania robót. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z ternu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znaj-
dują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeżeli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
 

2.6. Wytwórnia materiałów. 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgod-
ności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następu-
jące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzenia inspekcji. 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
maszyn, urządzeń, itp.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Jego liczba i wydajność musi 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszy-
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ny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwesto-
ra zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Maszyny i urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instruk-
cją producenta, w sposób zapewniający ich poprawne działanie. 
Maszyny, urządzenia  i inny sprzęt elektryczny używane na budowie powinny być ustawione i użyt-
kowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczenie,. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: utrzymywane w stanie zapewniającym ich 
sprawność, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez wy-
znaczone osoby. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środ-
ków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie materiały z demontażu oraz zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materia-
łów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia, 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do budowy stanowisk służących do mycia kół pojazdów budowy przed 
wjazdem na drogi publiczne i dojazdowe wokół terenu budowy. W przypadku stwierdzenia zanie-
czyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd 
okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżynie-
ra. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występują-
ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań, nauko-
wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inży-
niera pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

 

5.2. Roboty budowlane. 

Szczegółowy zakres tych robót określony został w dokumentacji projektowej będącej podstawą do 
sporządzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robót. Wykonawca zobowiązany jest również 
wykonać polecenia Inwestora w zakresie tychże prac. 
 

5.3. Roboty montażowe. 
 

Zakres robót montażowych określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 
materiałach przetargowych. 
 

5.4. Ogólne warunki montażu urządzeń. 
 

Urządzenia należy montować zgodnie z DTR oraz instrukcją montażu poszczególnych urządzeń 
dostarczoną wraz z urządzeniem przez producenta urządzenia. Lokalizacja urządzeń wskazana 
została w dokumentacji projektowej. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Kontrola związana z wykonaniem przedmiotowych robót powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych lub wy-
konanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podsta-
wie oględzin i pomiarów. 
Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów 
lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub 
przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urzą-
dzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub me-
tod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzo-
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na zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym praw-
dopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zaakcep-
towane przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez In-
żyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Na 
zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu-
nięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpie-
niem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomia-
ru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania (pozyskiwania), a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu nie-
zbędnej pomocy. Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli roót prowadzonego przez Wyko-
nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na pod-
stawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
oprze się wyłącznie ma własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumenta-
cją projektową i specyfikacją techniczną. Może również zlecić, sam lub przez Wykonawcę, przepro-
wadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku cał-
kowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub in-
nych, przez niego zaakceptowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tyli te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi określony mina podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, w przy-
padku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producen-
ta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy. 

6.6.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebie-
gu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, doko-
nane trwałą techniką, porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Za-
łączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-
łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Pozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynie-
rowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane będą do dziennika budowy. Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.6.2. Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inżyniera. 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w poprzednich punktach następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inży-
niera i przedstawionego wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmia-
ru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar goto-
wych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawcę lub Inżyniera. 
Wszystkie urządzeni i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świa-
dectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakry-
ciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozu-
miały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgod-
niony z Inżynierem. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 
 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót. 
 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny, dziennik budowy; 
- potwierdzenie zgodności wykonania robót z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami; 
- obmiary powykonawcze; 

- protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
- dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie  wyroby  budowlane,  z  których  

wykonano instalację; 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym. 
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W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy roboty wykonane są zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

- sprawdzić zgodność wykonania robót  z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w 
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw sprawdzić protokoły odbio-
rów międzyoperacyjnych 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych sprawdzić protokoły zawierające wyniki 
badań odbiorczych 

- sprawdzić zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną; 

- sprawdzić jakość zastosowanych materiałów; sprawdzić sposób prowadzenia przewodów;  
Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  użytkowania  lub  pro-
tokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest podpisany bez uwag przez Zamawiającego protokół końcowy wykonania 
robót. Zapłata nastąpi zgodnie z umową za wykonanie zadania. 
 

10. Przepisy związane 

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z później-
szymi zmianami) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 z później-
szymi zmianami) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 33, poz. 270). 

- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu 

pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, 
poz.1387) 

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz.177, tj, z 
2006r. z późniejszymi zmianami) 

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz. 2077) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sani-
tarne i przemysłowe. 

- Właściwe i obowiązujące normy, instrukcje, wytyczne, poradniki obowiązujące w budownictwie. 
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ST.01 – Roboty rozbiórkowe 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji 
robót rozbiórkowych budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach adaptacji sal wykłado-
wych w segmencie "A" w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji 
Medycznej w ramach projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położ-
nych " nr POWER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wyso-
ka jakość kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 1028/10 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z realizacją adaptacji sal wykładowych w segmencie "A" w budynku Ma-
zowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pt" Sy-
mulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych " nr POWER.05.03.00-00-0002/19 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś prioryte-
towa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunku me-
dycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 1028/10 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych i remon-
towych: 
a) wykucie nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach, 
b) usunięcie parapetów wewnętrznych, 
c) usunięcie stolarki drzwiowej, 
d) wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów budowlanych jakie 

występują przy realizacji umowy zgodnie z wytycznymi projektanta i Inspektora Nadzoru oraz do-
kumentacją. 

Prace demontażowe i wyburzeniowe prowadzić zgodnie z wytycznymi projektowymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązu-
jącymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej. Niniej-
sza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek elementów budowla-
nych oraz wszystkie prace pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pro-
jektem, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego re-
alizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.MATERIAŁY 
Występują jedynie materiały z rozbiórki, np. gruz ceglany, gruz betonowy, elementy stalowe, szkło. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaga-
niom zastosowanych technologii oraz warunkami BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich 
zastosowania, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedo-
puszczone do robót. 
Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować: 
a) szczotki do czyszczenia powierzchni, młotki, przecinaki, itp. 
b) narzędzia ręczne lub urządzenia mechanicznego skuwania elementów betonowych, ceglanych, 
c) urządzenia transportu z rozbieranych konstrukcji, np. kosze zsypowe, wciągarki, ładowarki, 
d) rusztowania do prac na wysokości ustawione zgodnie z DTR. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej. 

4.2.Transport materiałów. 

Materiały wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek mate-
riałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków 
transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych. 

Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i 
tym podobnych. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie prze-
strzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie ostrożnie należy przeprowadzać 
rozbiórkę elementów budynku przeznaczonego do odbudowy, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 
części nie przeznaczonych do rozbiórki. Najbardziej podstawowe warunki jakich należy przestrzegać 
przy prowadzeniu rozbiórek obejmują: 
a) należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające 

części murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne, 
b) gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalnie kryte zsypy, w żadnym wypadku nie wolno 

gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy, 
c) rozbiórka murów wypalonych lub zniszczonych budynków może być dokonywana przez zwalanie 

ich lub wyburzenie ich materiałami wybuchowymi, w szczególnych okolicznościach wywołanych 
względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycz-
nych, 

d) rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio 
warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów tlenowych, do rozbi-
jania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne, 

e) elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi, 
f) wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk mate-

riałów nadających się do ponownego użycia, 
g) robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00 m powinni być zabezpiecze-

ni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych bu-
dowli nie rozbieranych w tym momencie. 

Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składać w wydzielonych i zabez-
pieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie suk-
cesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu złomu. 
Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórko-
wych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci. 
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. 
Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w ter-
minie i w sposób niekolidujący z wykonywaniem robót. 
Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku 
jak również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 
Podczas prowadzenia robót, przy których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów (de-
montaż konstrukcji dachu), należy je wygrodzić i zabezpieczyć daszkami. Daszki ochronne powinny 
być umieszczone na wysokości 2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku źródła zagroże-
nia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. 
Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty należy przeprowadzić tylko i wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych. Wyburzenia i 
demontaż wykonać zgodnie z oznakowaniami w dokumentacji rysunkowej. 
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Przed przystąpieniem do rozbiórki okien i drzwi trzeba sprawdzić czy wskutek osiadania ścian 
ościeżnice nie spełniają podpory dla danej części ścian w tym wypadku skrzydła okienne i drzwiowe 
należy pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś wyjąć dopiero po rozebraniu górnej części ściany 
lub ścianek działowych. Jeżeli nie są obciążone zaleca się je wymontować ze ścian wraz ze skrzy-
dłami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. Pozostałe po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić 
deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 
Ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. Materiały uzyskane z 
rozbiórki ścian należy ostrożnie opuszczać w dół i przetransportować na miejsce składowania. 

5.3. Transport materiałów rozbiórkowych. 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowla-
nych. Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był 
hamowany dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. 
Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany so objętości mas 
gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, pory roku oraz wystę-
pujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadu-
nek gruzu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2.0 m od miejsca składowania ma-
teriałów porozbiórkowych. 
Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być sto-
sowany: 
- transport ręczny, 
- transport mechaniczny. 
Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na 
niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z du-
żych wysokości i tym podobne urządzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót roz-
biórkowych i demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót - po zakończeniu 
każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwienia się kolejnych błędów, co w 
konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonywania poprawek i ewentu-
alnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. Kontrola jakości wykonanych robót roz-
biórkowych polega na: 
a) wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
b) sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 

oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budow-
lanego, 

c) sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub  
pozostających w konstrukcji, 

d) prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 
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e) wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy, 
f) sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zama-

wiającym. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonania obmiarów jest projekt  architektoniczny, przedmiary robót, specyfikacje tech-
niczne, wizja lokalna, określające zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji. 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) elementy murowe – [m3] 
b) elementy podłóg i posadzek – [m2] 
d) dach – [m2] 
e) elementy żelbetowe i betonowe – [m3] 
f) wywóz gruzu – [m3] 

8. OBDIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót rozbiórkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częścio-
wych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obli-
czona na podstawie: 
a) określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowa-

nych przez Zamawiającego, 
b) ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
a) roboty przygotowawcze i pomiary, 
b) sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 

oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budow-
lanego, 

c) rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce, 
d) montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb), 
e) transport poziomy i pionowy materiałów z rozbieranych elementów, 
f) układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, 
g) wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
h) wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
i) sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub 

pozostających w konstrukcji, 
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j) sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zama-
wiającym, 

k) utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, 
l) oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
m) oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
n) sprawdzenie prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 
o) wywóz gruzu i unieszkodliwienie odpadów z miejsca budowy, 
p) koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji, 
r) koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I – Budownictwo 
ogólne – rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano-montażowych, 

2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pra-
cowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 
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ST.02 – ROBOTY MURARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót murar-
skich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych w zakresie adaptacji sal wykłado-
wych w segmencie "A" w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji 
Medycznej w ramach projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położ-
nych " nr POWER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wyso-
ka jakość kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 1028/10 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót murarskich przewi-
dzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonaw-
stwem i wykończeniem robót murarskich  wykonywanych na budowie. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murarskich: 
a) wykonanie ścianek działowych, 
b) wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych wykonywaniem robót murarskich: 
a) przygotowanie i układanie zaprawy, 
b) murowanie, 
c) roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pro-
jektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstępstw dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Tech-
nicznej. 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murarskich. 

Wyroby i materiały do robót murarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
a) są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i spe-

cyfikacji technicznej, 
b) każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 
c) wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu oraz symbol handlowy wyrobu), 
d) spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
e) producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne wyrobów lub firmowe wytyczne stoso-
wania wyrobów, 

f) spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych. 

Materiały i wyroby do robót murarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia, tj. norm bądź 
aprobat technicznych. Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wy-
grodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych 
oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmos-
ferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, od-
mian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapew-
niający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: 
a) w jednostkach ładunkowych, 
b) luzem w stosach lub pryzmach. 
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami 
normy PN-B 12030. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej +5st.C a poniżej +35stC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane 
na paletach drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument 
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
Cement luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach za-
bezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowy-
wać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opako-
waniach po środkach chemicznych lub w takich w których wcześniej przechowywano materiały mo-
gące zmienić skład chemiczny wody. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Specyfikacji Technicznej. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgod-
nieniu z Inspektorem Nadzoru, Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące za-
chowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez Inspektora Nadzoru zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Transport materiałów. 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót murarskich 
można przewozić dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Za-
ładunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i prze-
pisami o ruchu drogowym 
Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Cement i wapno sucho gaszone luzem, należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapna gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach sta-
lowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nad-
miernym zawilgoceniem. 
Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpo-
wiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cegły i bloczki gazobetonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu pod warunkiem ich 
ochrony przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo-wapiennej. 

5.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie składu. 

Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy. 
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Przed wykonaniem jakichkolwiek prac murarskich Wykonawca powinien przedstawić skład zapraw. 
Nie wolno przystąpić do murowania przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały spełniają wszystkie wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt za-
prawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gę-
stości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora Nadzo-
ru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczają-
cy dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. 
Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno, kruszy-
wo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żą-
danej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, o należy rozrobić je z wodą, mieszać 
osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. Całość mieszać aż do uzyskania 
jednorodnej mieszanki. 

5.2.2. Badania materiałów i zapraw. 

Badanie materiałów i zapraw powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczą-
cymi ustalania składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

5.2.3. Układanie zapraw. 

Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. Wszel-
kie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć siatką stalową tynkarską. 
Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a 
w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25stC lub zastosowano cement szyb-
ko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, 
aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 

5.2.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 

Roboty murarskie muszą być wykonane z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych. Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do 
tolerancji: 
a) nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany, 
b) odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości 

ściany, 
c) odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie powin-

ny przekraczać 6 mm na długości 1m. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac murarskich. Od-
rzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 
wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
a) jakości materiałów zastosowanych do wbudowania, 
b) cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
c) receptury zaprawy,’ 
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d) sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
e) sposobu ułożenia cegieł i bloczków, 
f) dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawą doko-
nywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
załączony do dokumentacji projektowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) wykonane ściany – 1 [m2] 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Podstawę odbioru robót murowych powinny stanowić następujące elementy: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikowych, jeśli odbiory te nie były 

odnotowane w dzienniku budowy, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy nie były wykonane przez odbiorem budynku. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończe-
niowych, ale po osadzeniu stolarki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją techniczną należy przyjmować zgodnie z 
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i ba-
dań. 
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obli-
czona na podstawie: 
a) określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, lub 
b) ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe dla ścian obejmują: 
a) dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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b) obsługę sprzętu, 
c) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykona-

nie ścian, 
d) zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
e) przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
f) ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
g) wymurowanie konstrukcji murowych wraz ze spoinowaniem, 
h) usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
i) oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczę-

ciem wznoszenia konstrukcji murowych. 
j) usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
k) likwidację stanowiska roboczego, 
l) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Zalecane normy. 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem Polskie Normy i normy branżowe. 
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ST.03 – ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ. 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki budowlanej dla adaptacji sal wykładowych w segmencie "A" w budynku Mazowiec-
kiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pt" Symulacje 
medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych " nr POWER.05.03.00-00-0002/19 realizo-
wanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V 
Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunku medycznym 
jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 1028/10 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem stolarki budowlanej w w/w budynku 
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wyko-
nawstwem i wykończeniem robót o których mowa wyżej wykonywanych na budowie. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mięć miejsce tylko w przypad-
kach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie dostawy i montażu stolarki budowlanej 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych wykonywaniem stolarki budowlanej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pro-
jektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstępstw dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.6. DOKMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZESDATAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru, 
b) świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania,  
c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opraco-

wania. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej. 
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów przeznaczonych do wykonania robót objętych ni-
niejszą specyfikacją określone zostały w dokumentacji technicznej. 
Wszystkie materiały do wykonania stolarki budowlanej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszech-
nego stosowania w budownictwie. 

2.2. Warunki przechowywania i składowania. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i przecho-
wywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do dyspozycji Wykonawcy i musi od-
powiadać przyjętej technologii. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej. 
Dostawa materiałów odbywać się będzie środkami transportowymi zapewniającymi dostarczenie 
materiałów w stanie nieruszonym i zabezpieczającymi przed wszelkimi uszkodzeniami. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Wymagania szczegółowe. 

Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem stolarki budowlanej określone zostały w doku-
mentacji projektowej. 

 

5.3. Drobne naprawy. 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inspektora Nadzoru co 
do sposobu wykonania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element misi być usunię-
ty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wyko-
nawca powinien ją przestawić i przekonsultować z Inspektorem Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumenta-
cją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli jakości podlega: 
a) oczyszczenie ościeży i uzupełnienie ewentualnych ubytków w ościeżach, 
b) sprawdzenie wymiarów stolarki budowlanej, 
c) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
d) sprawdzenie prawidłowości obsadzenia stolarki w konstrukcji budowlanej, 
e) dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów, 
f) prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych, 
g) dokładność robót szpachlowych i malarskich, 
h) prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
i) zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawą doko-
nywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
załączony do dokumentacji projektowej rysunki stolarki. Wykonawca jest zobowiązany dokonać po-
miaru z natury stolarki będącej przedmiotem zamówienia. 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) 1 [m2] powierzchni otworów w świetle ościeży. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 
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Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót. 
W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidłowość montażu stolarki budowlanej, parapetów. 
Cena oferty powinna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym 
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
a) przygotowanie stanowiska pracy, 
b) dostawa i montaż stolarki budowlanej, 
c) obróbka ościeży, 
d) likwidację stanowiska pracy. 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapi-
sami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem Polskie Normy i normy branżowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

 
 
 
 
 
 
 

ST.04 – ROBOTY TYNKARSKIE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich dla adaptacji sal wykładowych w seg-
mencie "A" w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej 
w ramach projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych " nr PO-
WER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edykacja 
Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość 
kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 1028/10 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich w budynku o którym mowa wyżej. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót o których mowa wyżej wy-
konywanych na budowie. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mięć miejsce tylko w przypad-
kach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót tynkarskich zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót tynkarskich. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pro-
jektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstępstw dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.6. DOKMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZESDATAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru, 
b) świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania,  
c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opraco-

wania. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej. 
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów przeznaczonych do wykonania robót objętych ni-
niejszą specyfikacją określone zostały w dokumentacji technicznej. 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechne-
go stosowania w budownictwie. 

2.2. Warunki przechowywania i składowania. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i przecho-
wywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do dyspozycji Wykonawcy i musi od-
powiadać przyjętej technologii. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej. 
Dostawa materiałów odbywać się będzie środkami transportowymi zapewniającymi dostarczenie 
materiałów w stanie nieruszonym i zabezpieczającymi przed wszelkimi uszkodzeniami. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
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5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
 

5.2. Wymagania szczegółowe. 

Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem robót tynkarskich określone zostały w dokumen-
tacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzona stolar-
ka. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5stC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0stC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środ-
ków zabezpieczających. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumenta-
cją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kru-
szyw przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji.  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej mar-
ki i konsystencji powinny wynikać z właściwej normy dotyczącej zapraw budowlanych. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Kontroli jakości podlega: 
a) zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
c) prawidłowości przygotowania podłoży, 
d) przyczepności tynków do podłoża, 
e) grubości tynków, 
f) wyglądu powierzchni tynku, 
g) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
h) wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawą doko-
nywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru powierzchni wykonanych 
posadzek z natury. 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie su-
rowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. 
Ilość tynków określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) 1 [m2] wykonanych tynków. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót. 
Odbiorowi podlegają: 
a) przygotowanie podłoża, 
b) wykonanie tynków, 
c) jakość zastosowanych materiałów, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
a) przygotowanie stanowiska roboczego, 
b) przygotowanie zaprawy, 
c) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
c) ustawnie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości, 
d) przygotowanie podłoża, 
e) umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
f) osiatkowanie bruzd, 
g) wykonanie tynków, 
h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
i) likwidację stanowiska pracy. 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapi-
sami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem Polskie Normy i normy branżowe. 
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ST.05 – ROBOTY MALARSKIE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót malarskich dla adaptacji sal wykładowych w segmen-
cie "A" w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w 
ramach projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych " nr PO-
WER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edykacja 
Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość 
kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 1028/10 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót malarskich w budynku o którym mowa wyżej. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót o których mowa wyżej wy-
konywanych na budowie. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mięć miejsce tylko w przypad-
kach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót malarskich zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót malarskich. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pro-
jektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstępstw dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.6. DOKMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZESDATAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru, 
b) świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania,  
c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opraco-

wania. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej. 
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów przeznaczonych do wykonania robót objętych ni-
niejszą specyfikacją określone zostały w dokumentacji technicznej. 
Wszystkie materiały do wykonania podłoży i posadzek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszech-
nego stosowania w budownictwie. 

2.2. Warunki przechowywania i składowania. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i przecho-
wywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do dyspozycji Wykonawcy i musi od-
powiadać przyjętej technologii. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej. 
Dostawa materiałów odbywać się będzie środkami transportowymi zapewniającymi dostarczenie 
materiałów w stanie nieruszonym i zabezpieczającymi przed wszelkimi uszkodzeniami. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
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5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
 

5.2. Wymagania szczegółowe. 

Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem robót malarskich określone zostały w dokumen-
tacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
tynkarskie. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
nacieków zaprawy, itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż -8stC. W okre-
sie zimowym pomieszczenie należy ogrzewać.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumenta-
cją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli jakości podlega: 
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
b) sprawdzenie wsiąkliwości, 
c) sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
d) sprawdzenie czystości, 
e) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, 
f) sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawą doko-
nywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru powierzchni wykonanych 
posadzek z natury. 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. 
Ilość tynków określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) 1 [m2] wykonanych powłok malarskich. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
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Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót. 
Odbiorowi podlegają: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, 
b) sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża, 
c) jakość zastosowanych materiałów, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
a) przygotowanie stanowiska roboczego, 
c) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
c) ustawnie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości, 
d) przygotowanie podłoża, 
g) wykonanie powłok malarskich, 
h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
i) likwidację stanowiska pracy. 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapi-
sami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem Polskie Normy i normy branżowe. 
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ST.06 – ROBOTY POSADZKOWE I OKŁADZINOWE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót posadzkowych i okładzinowych dla adaptacji sal wy-
kładowych w segmencie "A" w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Sy-
mulacji Medycznej w ramach projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu 
położnych " nr POWER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 
5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 
1028/10 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót posadzkowych i okładzinowych w budynku o którym mowa wyżej. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót o których 
mowa wyżej wykonywanych na budowie. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mięć miejsce tylko w przypad-
kach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót posadzkowych i okładzinowych zgod-
nie z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót posadzkowych i okładzinowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pro-
jektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstępstw dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
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1.6. DOKMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZESDATAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru, 
b) świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania,  
c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opraco-

wania. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej. 
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów przeznaczonych do wykonania robót objętych ni-
niejszą specyfikacją określone zostały w dokumentacji technicznej. 
Wszystkie materiały do wykonania podłoży i posadzek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszech-
nego stosowania w budownictwie. 

2.2. Warunki przechowywania i składowania. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i przecho-
wywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do dyspozycji Wykonawcy i musi od-
powiadać przyjętej technologii. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej. 
Dostawa materiałów odbywać się będzie środkami transportowymi zapewniającymi dostarczenie 
materiałów w stanie nieruszonym i zabezpieczającymi przed wszelkimi uszkodzeniami. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
 

5.2. Wymagania szczegółowe. 

Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem robót malarskich określone zostały w dokumen-
tacji projektowej. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
tynkarskie. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
nacieków zaprawy, itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumenta-
cją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli jakości podlega: 
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
b) sprawdzenie wsiąkliwości, 
c) sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
d) sprawdzenie czystości, 
e) sprawdzenie wyglądu wykonanych posadzek i okładzin, 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawą doko-
nywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru powierzchni wykonanych 
posadzek z natury. 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. 
Ilość tynków określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) 1 [m2] wykonanych powłok posadzek i powłok. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót. 
Odbiorowi podlegają: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonanych posadzek i okładzin, 
b) sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża, 
c) jakość zastosowanych materiałów, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
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Ceny jednostkowe obejmują: 
a) przygotowanie stanowiska roboczego, 
c) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
c) ustawnie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości, 
d) przygotowanie podłoża, 
g) wykonanie posadzek i okładzin, 
h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
i) likwidację stanowiska pracy. 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapi-
sami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem Polskie Normy i normy branżowe. 

 
 
 

ST-07 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MONTAŻ SUFITU PODWIESZONEGO 

Kod CPV 45 400000 

 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót posadzkowych i okładzinowych dla adaptacji sal wy-
kładowych w segmencie "A" w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Sy-
mulacji Medycznej w ramach projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu 
położnych " nr POWER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 
5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 
1028/10 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych zadaniem 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmują wszystkie czynno-
ści umożliwiające i mające na celu realizację zadania. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze 
określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z 
dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz z ewentualnymi dodatkowymi do-
kumentami przekazanymi przez nwestora a stanowiącymi część kontraktu.Wykonawca nie 
może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
czy uzupełnień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumen-
tacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie zadowalającą jakość wyko-
nania, wówczas materiały te zastaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt Wykonawcy. 
Zakres robót obejmuje: 
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- montaż sufitu podwieszonego, systemowego – rastrowego o wym. 60x60cm – zgodnie z 
rzutem sufitu podwieszonego 
1.4. Określenie podstawowych definicji i pojęć 
- płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może 
przenosić żadnych innych obciążeń 
poza ciężarem własnym 
- konstrukcja nośna – podwieszona rama która podtrzymuje połać sufitową 
- sufit podwieszony – sufit zawieszony, za pomocą zawiesia do konstrukcji nośnej w pewnej 
odległości od znajdującego się 
powyżej stropu lub dachu 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy i za metody użyte przy budowie. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz z co najmniej jednym pełnym kompletem dokumentacji projektowej zawierają-
cej wszelkie uzgodnienia oraz specyfikację techniczną. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej za-
płacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany 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 informować Zamawiającego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wy-
kazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
jak również dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić In-
westora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w 
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainsta-
luje i będzie utrzymywać wszelkie niezbędne urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpie-
czenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że zostanie włączony 
w cenę umowną. 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Ma-
teriały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pace 
nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymy-
wać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby elementy robót były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu od-
bioru. 
1.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy ad-
ministracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych pod-
czas 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 informować Zamawiającego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. Wymagania dotyczące materiałów. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Sufit podwieszony jako systemowy. 
Kolor RAL 9016 (biały) 
Płyty systemowe w module 600x600mm - z prasowanej wełny kamiennej, bez dodatków 
organicznych, faktura mikro-porowata. 
Grubość od 17 mm 
Klasa czystości IS06 wg EN ISO 14 644-1 1998; 
Płyta zabezpieczona od tyłu welonem szklanym, z malowanymi krawędziami bocznymi, Pły-
ta o pełnej stabilności wymiarowej i odporności do 100%wilgotności względnej, posiadająca 
możliwość czyszczenia na mokro. 
Współczynnik pochłaniania dźwięku aW=0,6-36 dB, Klasyfikacja ogniowa zgodnie z PN-EN 
13501-1 Euro A2-sl,d0; 
Konstrukcja nośna T24 z profili z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9016 (biały), z profila-
mi nośnymi w rozstawie co 600mm, podwieszonych na systemowych zawiesiach, mocowa-
ne do stropu przy pomocy stalowych kołków wbijanych lub wkręcanych co max. 1200mm. 
Wyrób wykonany zgodnie z Normą PN-EN 13964 posiadający znak CE 
Sufit podwieszony z płyt systemowych należy ułożyć w korytarzach, zachowując min wyso-
kość pomieszczenia w świetle min. 250 cm. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom właściwe warunki przechowywania i 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do stosowania (powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami czynników 
atmosferycznych). Ponadto sposób składowania powinien zabezpieczać spełnienie warun-
ków BHP. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożli-
wiający inspekcję materiałów. Urządzenia i armaturę należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach w magazynach zamkniętych. Rury winny być składowane tak długo jak to 
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jest możliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia składowania powinna być płaska, 
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i 
przydatności do dalszego zastosowania. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze 
świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz prze-
prowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich ja-
kości należy przed wbudowaniem poddać je badaniom. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych 
robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, maszyn, urządzeń, itp. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Jego liczba i wydajność 
musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jaki kol wiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwaran-
tujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do robót. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do-
jazdach do terenu budowy. 
Rury, kształtki i armaturę należy przewozić jedynie takimi środkami transportu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożo-
nych materiałów oraz umożliwią właściwe zabezpieczenie materiałów w trakcie transportu. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumenta-
cją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Montaż sufitów podwieszanych poprzedza przygotowanie podłoża oraz wykonanie instalacji 
elektrycznej – podejścia do opraw oświetleniowych i wentylatorów zgodnie z dokumentacją 
br. elektrycznej. Sposób montażu wg wytycznych producenta sufitu 
Szczegółowy zakres tych robót określony został w dokumentacji projektowej będącej pod-
stawą do sporządzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robót. Wykonawca zobowią-
zany jest również wykonać polecenia Inwestora w zakresie tychże prac. 
5.3. Roboty montażowe. 
Zakres robót montażowych określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznej i materiałach przetargowych. 
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5.4. Ogólne warunki montażu urządzeń. 
Urządzenia należy montować zgodnie z DTR oraz instrukcją montażu poszczególnych 
urządzeń dostarczoną wraz z urządzeniem przez producenta urządzenia. Lokalizacja urzą-
dzeń wskazana została w dokumentacji projektowej. 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola związana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki prze-
prowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowa-
dzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową. Sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych lub wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
i pomiarów. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie 
ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie 
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w 
ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie ba-
dania specjalistyczne. 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- sla sufitu - m2. 
Obmiaru robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicz-
nych wykonania i odbioru robót. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót, ustalonych w 
warunkach kontraktu, w których określa się również terminy odbioru częściowego. 
Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót. Przedmiotem 
odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi odstępstwami od 
dokumentacji projektowej uzgodnionymi wcześniej z Inwestorem, 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
projekt techniczny dziennik budowy; 
potwierdzenie zgodności wykonania sufitów z projektem technicznym, warunkami po-
zwolenia na budowę i przepisami; 
obmiary powykonawcze; 
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem do użytkowania 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest podpisany bez uwag przez Zamawiającego protokół końcowy wy-
konania robót. Zapłata nastąpi zgodnie 
z umową ryczałtową za wykonanie zadania. 
10. Przepisy związane 
PN EN 13964-2004 Sufity podwieszone. Wymagania i metody badań 
PN EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczenie ciepła 
spalania 
PN EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku 
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PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych 
 
 

SPECYFIKACJA PANELU MEDYCZNEGO 

 
Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna - urządzenie 
zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie 
 
Panel 1 stanowiskowy dł. min 150cm 
Panel o wymiarach gł x wys 110x270mm +/-5% 
Wyrób ze znakiem CE w kl IIb zgodnie z 93/42/EC 
Front bez śrub lub nitów mocujących oraz ostrych krawędzi 
Konstrukcja profili z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział instalacji elektrycznej i  
teletechnicznej oraz orurowania gazów medycznych   
 
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne  
- oświetlenie nocne w górnej części panelu 
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu  
 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj, instalacje 230V i instalacje niskoprądowe 
umieszczony poniżej gazów medycznych  
 
Kanał zasilający z inst 23V  i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w 
gniazda w module 45x45mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda znicowane z po-
wierzchnią panelu - nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych  
- 1 x gniazdo elektryczne 230V/50hz 
- 1 x gniazdo ekwipotencjalne 
- 1 x wolne teletechniczne  
 
Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażoną w 
punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane prostopa-
dle do podłogi 
- punkt poboru gazów med tlen O2 -  szt.1 
- punkt poboru gazów med próżnia VAC-  szt.1 
- punkt poboru gazów med powietrze AIR -  szt.1 
 
Możliwość wyboru koloru panelu  
Panel przystosowany do współpracy z systemem jonizacji katalitycznej  
 
 


