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OPIS INWESTYCJI 
1. Wstęp 
Nazwa inwestycji:  Projekt aranżacji wnętrz – rolety, żaluzje i posadzka Sali konferencyjenej na 

II piętrze budynku Gminnego Ośrodku Kultury „PERŁA” w Nowinach 
 
Adres działki:  NOWINY 

ul. Perłowa 1 
Inwestor :    Gminny Ośrodek Kultury „PERŁA” 
Adres:    26-052 NOWINY,  

ul. Perłowa 1, 
 
Projektant :   BB MULIER Spółka z o.o. 
Adres:    25-515 Kielce,  

ul. Silniczna 15/1 
     
2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest montaż rolet, żaluzji rolet, żaluzji i posadzki w sali konferencyjnej na II piętrze 
dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach. 
 
3. Rozwiązania materiałowe 
Posadzka Sali konferencyjnej – II  piętro 
Wykończenie posadzki należy wymienić na wykładzinę dywanową, o strukturze pętelkowej, 
przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej.  
Kolorystyka: grafitowa (zbliżona do wykładzin w pomieszczeniach biurowych na I piętrze)  
Cokół: Należy wykonać cokół z wykładziny, przy użyciu listwy dywanowej. Listwa dywanowa z polimeru 
na bazie PVC, z czarnym wykończeniem. 
UWAGA:  
Poziom posadzki po zmianie musi być równy z poziomem posadzki na korytarzu. 
Cokół - z wykładziny, przy użyciu listwy dywanowej z polimeru na bazie PVC, z czarnym wykończeniem. 
Rolety i żaluzje aluminiowe 
- Roleta w kasecie płaskiej z listwą przyszybową, z tkaniną półzaciemniającą, w kolorze jasnej ciepłej 
szarości – pom. 0.15, 1.7, 1.8, 1.12, 2.11, 2.12. 
- Roleta w kasecie płaskiej z listwą przyszybową, z tkaniną całkowicie zaciemniającą, gładką, 
podgumowaną (materiał typu blackout), w kolorze ciemnoszarym, montowana na kwaterze okna – pom. 
2.4. 
- Roleta w kasecie, z dolnym obciążnikiem, z tkaniną zaciemniającą, głądką, podgumowaną (materiał 
typu blackout), w kolorze ciemnoszarym na pełną wysokość pomieszczenia 304 cm – pom. 2.4,  
- Żaluzje aluminiowe – montowane  do sufitu podwieszonego, rozwijane na pełną wysokość 
pomieszczenia – w pomieszczeniach biurowych 0.7, 1.11, 
- Żaluzje aluminiowe – montowane  profilami aluminiowymi okien na pełną wysokość, – 
w pomieszczeniach 0.14, 1.9, 1.10 
- Rolety akustyczne, zacieniające,eliminujące głos, w kolorze grafitowym (montowane do lica ściany 
ponad otworem okiennym) – pom. 1.2, 1.4. 
 
Wykaz wykorzystanych przepisów  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z dn. 7.02.2016 r.,  poz.191), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków  technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) i (zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 
33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156; Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238; Dz.U. z 2009 r. nr 56 
poz.462; Dz.U. z 2010 r. poz. 1597; Dz.U. z 2012 r.poz. 1289 oraz Dz.U. z 2013 r. poz.926). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).   
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). 
funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. nr 202, poz. 2072/ i /zmiany Dz.U. z 2005 r. nr 75, poz.664; Dz.U. z 
2010 r. nr 72 poz. 464 oraz Dz.U. z 2011 r. nr 42, poz.217/. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07. 06. 2010 r., w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109, poz. 719/. 
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B-00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: Aranżacja wnętrza – rolety, żaluzje 
i posadzka w Sali konferencyjnej na II piętrze budynku Gminnego Ośrodka Kultury "PERŁA" 
w Nowinach przy ul. Perłowej 1. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego 
stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych 
w niniejszej specyfikacji.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma 
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 

Oferent zapozna się z pomieszczeniami przeznaczonymi na siłownię oraz Projektem Przetargowym  
i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt.  
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. 
 Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego przetargu. 
Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy 
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być 
przygotowane przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków 
roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym. 
 Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
1.5.2. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
 Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia 
i odbioru robót. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy teren budowy (obiekt czynny – 
praca ludzi). Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z  Inwestorem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.5.3. Ochrona własności i urządzeń 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji wewnętrznych. Wykonawca 
spowoduje żeby instalacje i urządzenia zostały prawidłowo zabezpieczone przed  uszkodzeniem 
w trakcie realizacji robót .  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
1.5.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
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gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Kierownik budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem 
bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 
projektanta. „Plan bioz” należy opracować  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania 
określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy 
i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
1.5.5.   Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
1.5.6. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Insprektorowi Nadzoru aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.  
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru. 
 
2. Materiały i urządzenia 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
użytych do realizacji robót. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie 
z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą  techniczną  jeżeli nie są 
objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.  
 Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektów. 
 Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane 
i posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami 
budowlano-montażowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez 
Wykonawcę. 

Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Za ich ilość i jakość materiałów odpowiada Wykonawca.  
2.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu 
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sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów stanowić 
będą integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów 
i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. 

Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 

materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
2.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Podane w projekcie przykładowe rozwiązania materiałowe dla określenia standardu, parametrów 
technicznych, estetycznych i użytkowych.  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zapewnienia 
charakterystycznych cech i parametrów technicznych oraz estetycznych i użytkowych w stosunku do 
pierwowzoru. 

Warunkiem zastosowania innych równoważnych rozwiązań jest uzyskanie akceptacji od 
PROJEKTANTA. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany 
w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

 
3. Sprzęt 

Sprzęt, urządzenia i narzędzia powinny być zgodne z ofertą wykonawcy oraz powinny 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,  
szczegółowych instrukcji producentów, przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
UWAGA: 
1/ Ponieważ roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie do obowiązków Wykonawcy będzie: 
- zabezpieczenie i wydzielenie plau gdzie będą wykonywane roboty, 
- zabezpieczenie pomieszczeń remontowanych od pozostałej części budynku. 
2/ Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zabezpiecznie i wydzielenie oraz odpowiednie 
zabezpieczenie pomieszczeń remontowanych od pozostałej przestrzeni użytkowej (kurtynami 
wewnętrznymi). 
3/ Wykonawca na bieżąco będzie musiał dbać i sprzątać eksploatowane przez niego pomieszczenia. 
4/ Koszty zużycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych 
obciąża Zamawiającego. 
5/ Za nie wywiązanie się z obowiązków z punktu 2 i 3 Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karą 
umowną. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, 
każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia  
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 szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
skalkulowania wszystkich robót.  
7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
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wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów  
  W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór końcowy 
  - odbiór ostateczny (gwarancyjny) 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
9. Podstawa  płatności 

Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie  z Inwestorem. 
Płatność ryczałtem zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Cena powinna obejmować: 
   - robociznę bezpośrednią, 
   -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
   - wartość pracy sprzętu, 
   - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
   - oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy,  
   - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
   - nadzór, koszty mediów, energii niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia  
 - wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
   - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru.  
 
10. Przepisy związane 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290), 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz. 

2164) , 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn.zm.), 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. 

zm.). 
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z późn. Zm.). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389), 

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków  
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 i zmiany 
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Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156; Dz.U z 2008 r. nr 201 poz.1238; 
Dz.U.z 2009 r. nr 56 poz.462, Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz.1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z 
2013 r. poz. 926). 

 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  
 

B-01.00 
ŚLUSARKA – rolety, żaluzje 

(45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki w ramach inwestycji: Aranżacja wnętrza – rolety, żaluzje i posadzka 
w Sali konferencyjnej na II piętrze budynku Gminnego Ośrodka Kultury "PERŁA" w Nowinach przy 
ul. Perłowej 1. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę i montaż rolet i żaluzji w obiekcie przetargowym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1. Rolety i żaluzje aluminiowe 
W obiekcie zastosowano różne rodzaje systemów zasłonowych na okna: 
- rolety w kasecie płaskiej z listwą przyszybową, z tkaniną półzaciemniającą, w kolorze jasnej ciepłej 
szarości – pom. 0.15, 1.7, 1.8, 1.12, 2.11, 2.12, 
- rolety w kasecie płaskiej z listwą przyszybową, z tkaniną całkowicie zaciemniającą, gładką, 
podgumowaną (materiał typu blackout), w kolorze ciemnoszarym, montowana na kwaterze okna – pom. 
2.4. 
- rolety w kasecie, z dolnym obciążnikiem, z tkaniną zaciemniającą, głądką, podgumowaną (materiał typu 
blackout), w kolorze ciemnoszarym na pełną wysokość pomieszczenia 304 cm – pom. 2.4,  
- żaluzje aluminiowe – montowane  do sufitu podwieszonego, rozwijane na pełną wysokość 
pomieszczenia – w pomieszczeniach biurowych 0.7, 1.11, 
- żaluzje aluminiowe – montowane  profilami aluminiowymi okien na pełną wysokość, – 
w pomieszczeniach 0.14, 1.9, 1.10 
- rolety akustyczne, zacieniające,eliminujące głos, w kolorze grafitowym (montowane do lica ściany 
ponad otworem okiennym) – pom. 1.2, 1.4. 
2.2. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
  
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt do montażu stolarki i elementów ślusarki – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, miary 
zwijane lub składane, poziomice.  
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać 
w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzewczych.  
4.3. Transport materiałów  
Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Materiały 
pomocnicze transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach.  
 
5. Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Osadzenie ślusarki – rolet, żaluzji 
  Warunki i zasady wykonania zgodnie z zaleceniami producenta systemów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badanie materiałów  
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  
wykonawcy z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości 
materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 
6.2.4. Badanie jakości wbudowania: 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowość osadzenia i sprawność działania,  
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
 rodzaj zastosowanych materiałów. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka  i zasady obmiarowania 
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Jednostką  obmiarową jest dla montażu rolet, żaluzji - (m2) 
7.3. Wielkości obmiarowe  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
 - zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
 - dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
 - rodzaj zastosowanych materiałów. 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarskich powinny być sprawdzone: 
  - prawidłowość osadzenia elementu, 
 - zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 12216:2018-06 Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne -- Terminologia, słownik 

i definicje 
PN-EN 13659:2015-07  Żaluzje łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi -- Wymagania 

eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 
PN-EN 13330:2013-09  Żaluzje -- Uderzenie ciałem twardym i ochrona dostępu -- Metody badań 
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.1:Zasady oceny 

zgodności elementów konstrukcyjnych. 
PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.2:Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
PN-EN 573-3:2014-02  Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 

przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
PN-EN 515:2017-05  Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia 

stanów 
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje montażu systemów wydane przez poszczególnych Producentów 
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B-02.00 

POSADZKI 
(kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania posadzek w ramach 
inwestycji: Aranżacja wnętrza – rolety, żaluzje i posadzka w Sali konferencyjnej na II piętrze 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury "PERŁA" w Nowinach przy ul. Perłowej 1. 

 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzki w sali konferencyjne na II piętrze w obiekcie przetargowym. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Posadzka w sali konferencyjnej – II  piętro 
Wykładzina dywanowa, o strukturze pętelkowej, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej.  
Kolorystyka: grafitowa (zbliżona do wykładzin w pomieszczeniach biurowych na I piętrze)  
Wykończenie posadzki należy wymienić na wykładzinę dywanową, o strukturze pętelkowej,  
Cokół - z wykładziny, przy użyciu listwy dywanowej z polimeru na bazie PVC, z czarnym wykończeniem. 
UWAGA:  
Poziom posadzki po zmianie musi być równy z poziomem posadzki na korytarzu. 
Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.:  

- opinię PZH 
- atest przeciwpożarowy - określona trudnopalność wg PN-EN ISO 9239-1:2010 
- określoną antystatyczność  
- Certyfikat Zgodności. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Sprzęt do wykonywania nawierzchni posadzek  
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice. 

 
4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.  
Materiały powinny być transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta 
w oryginalnych opakowaniach. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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Wykładzina dywanowa 
Należy układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„ Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych: 

 Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 
barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. 

 Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
 Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 
 Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego 
głuchego odgłosu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny 
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy 
polami posadzki. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
kierunków spływu rozlanej wody. 

 Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 
długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

 Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 
osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna 
z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 
wykonane prawidłowo. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka  i zasady obmiarowania 
Jednostką  obmiarową jest: 
- dla montażu wykładziny  - (m2) 
- dla montażu cokołó, listew – (mb). 
7.3. Wielkości obmiarowe  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

  
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-
4:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011  Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach 
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków 
uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym 
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 
PN-EN ISO 9239-1:2010  Badania reakcji na ogień posadzek -- Część 1: Określanie właściwości 

ogniowych metodą płyty promieniującej 
PN-ISO 1766:2006  Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości okrywy 
PN-ISO 1765:1998  Włókiennicze pokrycia podłogowe wytwarzane techniką maszynową -- 

Wyznaczanie grubości 
PN-ISO 1763:1998  Dywany -- Wyznaczanie liczby pęczków i/lub pętelek na jednostkę 

długości i na jednostkę powierzchni 
PN-ISO 8543:1998  Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Metody wyznaczania masy 
PN-ISO 8302:1999  Izolacja cieplna -- Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym -- Aparat płytowy z osłoniętą płytą 
grzejną 

PN-EN 1307+A1:2016-02  Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja 
PN-EN 985:2004  Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Badanie metodą krzesła na rolkach 
PN-EN 986:2006 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie zmiany wymiaru 

i odkształcenia powierzchni płytek po działaniu zmiennych warunków 
wilgotności i temperatury 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

Inne materiały 
Karty techniczne produktów dla zastosowanych materiałów. 

 

 

 

 

 


