
Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach 
celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

 

1 

 
 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
  Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem 

likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

 

 
 

Adres Obiektu: ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE, Dz.nr 145 

Nazwa Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA św. Michała Archanioła  

ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE 

 

 

 

Specyfikacje opracował: 

 

inż, Sylwester Kaczmarek 

 

Data Opracowania: ......................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach 
celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

 

2 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA  ST – 00  
 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA: 
 
Nazwa zadania:  
 

Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem 

likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

 

Adres Obiektu: ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE, Dz.nr 145 

Nazwa Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA św. Michała Archanioła  

ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE 

Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją  - 

Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem 
likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

 
Kod CPV główny 45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 
 
Wśród robót przewidzianych do wykonania znajdują się: 
 
Zestawienie specyfikacji 
 
 ST-01 Nr CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

ST-02 Nr CPV 45421146-9 Montaż stropu podwieszonego krzyżowego, dwupoziomowego z płyt gipsowo 
kartonowych 
ST-03 Nr  CPV 45223100-7.– Konstrukcja stropu i pomost roboczy 
ST-04  Nr  CPV   45440000-3 Roboty Malarskie i sztukaterie 
ST-05 Nr CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
ST-06 Nr CPV 45316100-6 Roboty elektryczne  
ST- 07 Nr CPV 45262100-2 Montaż rusztowań i stemplowań 
. 

 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

- wykonanie zastaw, ogrodzeń, kładek itp.  
- ustawienie i rozebranie rusztowań w niezbędnym zakresie. 
- wywóz gruzu i gruntu. 
- próby i badania. 
 
Informacje o terenie budowy: 
-  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Należy wyłączyć  z komunikacji  miejsca wykonywania robót tak, aby nie dopuścić do przebywania osób trzecich w 
rejonie ich wykonywania. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w miejscu 
wykonywania robót niezwiązanych z wykonywaniem modernizacji takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
-   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
konieczne 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 własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Materiały z rozbiórek mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska takie jak papa, PCW itp. Powinny być wywiezione na 
wysypisko przeznaczone do składowania takich materiałów.  
Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
- Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
- Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
- Należy wydzielić teren stanowiący miejsce przechowywania materiału i sprzętu. Wykonawca powinien dysponować 
zapleczem higieniczno sanitarnym dla swoich pracowników. 
Chodniki, jezdnie i pomieszczenia przyległe do miejsca wykonywania robót należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Określenia podstawowe, zawierające pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane: 
Nie występują.. 
 
2. MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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 Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskanego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Należy założyć, że większość robót będzie wykonywana ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej (w przypadku 
przedstawienia takiego żądania przez Inspektora nadzoru, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) , 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca Jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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 prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań Jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
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przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
Jeżeli będzie to wymagane Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach i 
innych opracowaniach np. branżowych. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 
przedmiarze robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
UWAGA: Rodzaje odbiorów robót określono dla poszczególnych robót w szczegółowych specyfikacjach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych (dla  robót rozliczanych na podstawie 
ceny kosztorysowej). 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Dla sprawnego wykonania robót należy wykonać: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
(c) opłaty-dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 
Ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 
z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. 
poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 
881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,póz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, póz. 115). 
Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót  
budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
- 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, póz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042 ) 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU WYKONANIA l OBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
ST- 1 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA: 
Nazwa zadania: 
Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem 

likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

Adres Obiektu: ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE, Dz.nr 145 

Nazwa Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA św. Michała Archanioła  

ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE 

 
Nr CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 

 
Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją stanowią roboty rozbiórkowe wewnątrz 
kościoła. Jest to demontaż elementów uszkodzonych elementów budowlanych w celu realizacji naprawy stropu. 
. 
2. MATERIAŁY 
Projekt zakłada odzysk materiałów z rozbiórki – sztukaterii, lamp, w jak największym stopniu do wykorzystania przy 
robotach. 
Materiały z rozbiórek mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska takie jak papa, pcw itp. powinny być wywiezione na 
wysypisko przeznaczone do składowania takich materiałów.  
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystywany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany 
przez Zamawiającego: 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
- młoty pneumatyczne, 
- koparki, 
-piły mechaniczne. 
- narzędzia ręczne. 
Uwaga: należy założyć, że większość robót rozbiórkowych będzie wykonywana ręcznie. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe można wykonać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez SST lub przez 
Zamawiającego. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania  zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone, w SST lub wskazane przez Zamawiającego. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie sposób określony przez SST lub przez Zamawiającego. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania  zbędnych 
uszkodzeń oraz złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu do wykorzystania przy remoncie..  
Przed rozbiórką każdego elementu, należy go dokładnie zbadać dla ustalenia stanu technicznego i obrania metody 
zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Po zbadaniu elementów wszystkie miejsca budzące 
wątpliwości co do ich stanu należy podstemplować lub podeprzeć.  
 
 
UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT - Odbioru robót należy dokonać przed ich zakryciem. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące sposobu płatności podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporządzenia 
Jak w specyfikacjach ogólnych 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach 
celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

 

11 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

 

Konstrukcja stropu i pomost roboczy 

 

ST - 02 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Nazwa zadania:  
 

Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem 

likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

Adres Obiektu: ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE, Dz.nr 145 

Nazwa Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA św. Michała Archanioła  

ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE 

Nr  CPV   45223100-7.– Montaż konstrukcji metalowych. 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji stalowych (konstrukcja nośna stropu), oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji stalowych.  
Montaż konstrukcji za pomocą kotwienia kotwami chemicznymi do istniejących wieńców żelbetowych. 
Montaż pomostu roboczego na wierzchu konstrukcji. 
Należy również zabezpieczyć antykorozyjnie elementy stalowe.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Stal 
Konstrukcja, do której podwieszony zostanie systemowy ruszt G-K zostanie wykonana ze stali w postaci belek 
dwuteowych. Dźwigary stalowe zostaną przygotowane w zakładzie warsztatowym, a następnie połączone na miejscu 
za pośrednictwem połączeń śrubowych. Założono rozstaw belek stalowych, co 1m  - w każdym polu wyznaczonym 
przez istniejące belki drewniane. Dźwigary zostaną ukształtowane w taki sposób, by dolna powierzchnia belek 
stalowych była na poziomie górnej powierzchni belek drewnianych, dzięki czemu poziom poszycia stropu nie zmieni 
się w stosunku do stanu obecnego.  Dźwigary stalowe zostaną stężone stalowymi rurami kwadratowymi. Stalowe belki 
zostaną zamontowane do wieńca za pomocą kotwy mechanicznej wybranego producenta. Pomost komunikacyjny 
zostanie wykonany w postaci systemowych stalowych krat kartonowych. Kraty montowane będą systemowymi 
łącznikami do dźwigarów stalowych. Wszystkie powierzchnie dźwigarów, stężeń oraz krat pomostowych należy przed 
zamontowaniem starannie ocynkować. Jeśli na etapie montażu stwierdzi się uszkodzenie powłoki antykorozyjnej 
należy ją odtworzyć 
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2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 

gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

2.1.2. Odbiór elementów stalowych na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  
2.1.3. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji 
w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz skręcane. Spawanie w wytwórni, elementy na budowie będą jedynie 
skręcane. 
2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg 
PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na 
obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 
producenta. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów 
można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane  
w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiałów. 
Elementy powinny zostać ocynkowane ogniowo w wytwórni. Łączniki powinny być cynkowane lub wykonane ze stali 
nierdzewnej. W przypadku stosowania powłok malarskich do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach 
stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich.  

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu słupów 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod-nośników i innych urządzeń. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych – w wytwórni. 
3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Założono 
cynkowanie ogniowe w wytwórni. 

4.    TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
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5.2. Połączenia spawane  
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień  
i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami  
 nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
5.4. Montaż konstrukcji 
5.4.1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan wieńców i kompletność konstrukcji. 
5.4.2. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania oraz wykonać uzupełnienia muru wykonane w miejsce rozebranej polepy. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola robót obejmuje: 
-   sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
-   kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
-  kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji 
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w 
miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-00). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, 
świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły 
odbioru częściowego. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002          Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania  powierzchni.  Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 
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PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

MONTAŻ STROPU PODWIESZONEGO KRZYŻOWEGO, DWUPOZIOMOWEGO Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH. 

ST -  nr 03 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA: 
 

Nazwa zadania: 

Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem 

likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

 

Adres Obiektu: ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE, Dz.nr 145 

Nazwa Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA św. Michała Archanioła  

ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE 

 
Nr CPV 45421146-9 

 
Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją stanowią roboty polegające na wykonaniu 
sufitu podwieszonego dwupoziomowego, krzyżowego z płyt gipsowo kartonowych. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych z płyt 
gipsowo-kartonowych. Sufit podwieszany monolityczny płyty sufitowe gr 12,5mm,  mocowane na konstrukcji 
krzyżowej z profili CD 60 
1.2. Przeznaczenie 
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania sufitów podwieszanych 
monolitycznych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych. 
1.3. Warunki stosowania 
● Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, sufity podwieszone GK powinny być stosowane zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności 
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ogniowej konkretnego rozwiązania zabudowy wg pkt. 2. 
● Sufity podwieszane powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla 
określonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem 
wymagań określonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcją montażu 
producenta. 
1.4. PODSTAWOWE ZASADY BHP PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH 
Prace związane z wykonywaniem sufitów podwieszanych powinny odbywać się z uwzględnieniem 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. W Rozporządzeniu zostały określone obowiązki pracodawcy dotyczące 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące organizacji i 
sposobów wykonania ręcznych prac transportowych, dopuszczalnych mas. 
 
1.5. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 
Płyty GK -  produkt składający się z rdzenia wytworzonego z zaczynu gipsowego z dodatkiem 
żywicy akrylowej, osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi. Płyty 
produkowane są w wymiarach 1200x2400mm, grubość płyt wynosi 12,5mm.Wszystkie krawędzie płyt są 
spłaszczone i zostały oznaczone symbolem 4SK.Płyty charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia 
– klasa 1A - badania wykonane przez Instytut Techniki Budowlanej „Ocena techniczna sufitów podwieszanych w 
zakresie odporności na uderzenia".  
Klasa reakcji na ogień: A2.Izolacyjność cieplna: 0,23 W/m2K.Powierzchnia licowa płyt niemalowana w 
w kolorze szarym (kolor kartonu).Płyty od spodu pokryte białą włókniną akustyczną. 
Płyty mogą być malowane wszelkimi typami farb, oprócz środków na bazie mineralnej 
(wapno, farby na bazie szkła wodnego i farby krzemianowe) Przemalowywanie płyt nie wpływa na utratę 
parametrów akustycznych. Płyty powinny być zgodne z normą PN-EN 13964; posiadać deklaracje zgodności 
i znak CE oraz atest higieniczny. 
Konstrukcja z profili CD60 αw=0,70 
-CD 60 profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom 
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników 
wykonanych ze stali gładkiej,  
- UD 30 profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom 
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników 
wykonanych ze stali gładkiej. 
- Wkręty TN blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa 
ochronności na korozję klasa 48; wkręty muszą posiadać Deklaracje Zgodności.  
- Kołki rozporowe łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzaju 
podłoża, do którego będą stosowane, kołki powinny posiadać Deklaracje Zgodności. 
- Masa szpachlowa konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania połączeń między 
płytami gipsowo-kartonowymi 
- Siatka spoinowa samoprzylepna siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin 
między płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany 
- Masa szpachlowa finiszowe masy szpachlowe wysychające do końcowego szpachlowania. 
 
2. MASZYNY I SPRZĘT DO WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZANYCH 
2.1. Maszyny 
środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny 
2.2. Zalecane narzędzia 
2.2.1. Trasowanie 
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik 
metalowy, metrówka, pion murarski 
2.2.2. Montaż konstrukcji i płytowanie 
nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5m, narzędzia do osadzania 
kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, 
podesty robocze, drabiny 
2.2.3. Szpachlowanie i malowanie 
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do 
papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło 
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elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe). 
 
3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując odpowiednie 
zasady postępowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu. 
● Płyty sufitowe należy przewozić na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych 
wózkach transportowych 
● Płyty sufitowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podkładkach 
rozmieszczonych maksymalnie co 35cm. 
● Płyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt 
zamoczonych i zawilgoconych. 
● Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i 
chronione przed zawilgoceniem. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
4.1. Postanowienia ogólne 
Sufity podwieszane powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym 
opracowanym dla określonego obiektu budowlanego i technologią producenta.  
Przed montażem płyt gr. 12,5 mm należy rozplanować rozkład płyt na suficie, aby nie dopuścić do przesunięcia między 
rzędami otworów na poszczególnych płytach i uzyskać symetryczny rozkład otworów przy ścianach. Jeżeli przy ścianie 
wypada docięcie poprzez pole z otworami, płytę GK 12,5x1200x2400 należy dociąć do najbliższego pasa pełnej płyty i 
przy ścianie uzupełnić powierzchnię sufitu paskiem płyty standardowej. 
4.2. Konstrukcja 
Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych głównych (górna warstwa) i ułożonych prostopadle 
bezpośrednio pod nimi profili sufitowych nośnych (warstwa dolna). Profile nośne powinny być oddalone od ściany nie 
więcej niż 150mm. 
Maksymalny rozstaw profili głównych wynosi 1000mm, a nośnych 400mm. 
Do przedłużania profili sufitowych (głównych i nośnych) należy stosować łącznik wzdłużny do profili CD 60 . Profile 
sufitowe CD 60 główne z profilami sufitowymi CD 60 nośnymi należy łączyć Łącznik krzyżowy do 
profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa). 
Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków noniuszowych 
obrotowych lub prętowych z elementem rozprężnym obrotowych. Wieszaki powinny być mocowane wyłącznie do 
profili sufitowych głównych. 
Profile sufitowe nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne powinny być na obwodzie oparte na profilach 
przyściennych, mocowanych do ścian za pomocą stalowych łączników mechanicznych. 
Maksymalne rozstawy profili i wieszaków zostały podane w tabeli w pkt 2. 
4.3. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa 
Na warstwie płyt sufitowych dopuszcza się ułożenie warstwy z wełny mineralnej. 
4.4. Montaż płyt: Płyta sufitowa GK gr. 12,5 mm 
Poszycie stanowią płyty gipsowo-kartonowych 12,5x1200x2400 o spłaszczonej 
krawędzi 4SK, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Długość blachowkrętów TN 
powinna być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt. Rozstaw blachowkrętów powinien 
wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400mm, dla zewnętrznych 150mm. 
Krawędzie czterech sąsiednich płyt powinny schodzić się w jednym punkcie tworząc tzw. krzyż. 
Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być większa od 
łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10mm. 
Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 
4.5. Szpachlowanie połączeń między płytami 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi 12,5x1200x2400 oraz do wykonywania uszczelnień 
na obwodzie sufitów podwieszonych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe. 
Spoiny między płytami 12,5x1200x2400 powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych 
stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawędziach 
łączonych płyt bezpośrednio na karton - dla płyt o krawędzi spłaszczonej (4SK) oraz taśmę z włókna szklanego (tzw. 
flizelinka) na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips").  
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Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na 
uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania 
konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie 
połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może 
wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego 
standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są specjalne "finiszowe" 
masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
4.6. Informacje dodatkowe 
Sufity podwieszane powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie 
większych niż 15m. 
W sufitach podwieszanych mogą być montowane lampy oświetleniowe o maksymalnych masie 1,5kg. Przedmioty o 
masie powyżej 1,5kg powinny posiadać samodzielne podwieszenie do konstrukcji budynku. 
 
5. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
5.1. Kontrola jakości elementów sufitu sprowadza się do: 
● Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
● Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
● Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczającym do 
obrotu 
6.2. Badania wyrobów na placu budowy 
● Nie wymaga się 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Jednostką miary jest 1 m2  powierzchni zabudowy. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych 
zalecanych przez dostawcę systemu. 
Sufity systemu powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi producenta 
zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach. 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest 
niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz 
użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych 
robót. 
Wszystkie etapy odbioru prac zostały opisane w publikacjach pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru 
systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych" . 
8.1. Odbiór montażu konstrukcji  
● sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie 
● sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków 
8.2. Odbiór montażu izolacji  
● sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi dla 
konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła) 
● sprawdzenie rodzaju wełny 
● sprawdzenie dokładności ułożenia 
● sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania) 
8.3. Odbiór montażu płyt sufitowych  
● sprawdzenie typu zastosowanych płyt 
● sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 
● sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu 
● sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi 
nieobłożonych kartonem 
● sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów 
8.4. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń. 
● sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie 
● sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace porządkowe. 
 
10. NORMY, ATESTY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
● PN-EN 13964:2005 „"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań" 
● PN-EN 14190:2005 „"Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań" 
● Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips" 
● Katalog „Systemy Rigips" 
● Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
● Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
● Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 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 
● Instytut Techniki Budowlanej „Ocena techniczna sufitów podwieszanych w zakresie odporności na uderzenia" 
nr NL-0677/P/08 
● Atest higieniczny HK/B/0565/03/2012 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

ROBOTY MALARSKIE I SZTUKATERIE  

ST - 04 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA:  
Nazwa zadania: 

Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem 

likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

 

Adres Obiektu: ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE, Dz.nr 145 

Nazwa Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA św. Michała Archanioła  

ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE 

Nr  CPV   45440000-3 Roboty Malarskie i szklarskie  
 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją stanowią roboty malarskie w 

pomieszczeniu gdzie wymieniano strop na strop z płyt GK. 
Wymalowania należy wykonać farbą emulsyjną (dyspersyjną), na ścianach w kolorze białym odtwarzając istniejące 
dotychczas powłoki. Listwy i sztukaterie należy pomalować w kolorze złotym farbą specjalistyczną. Malowanie 
wykonać dwukrotnie po uprzednim zagruntowaniu podłoża. 
Przed pomalowaniem należy odtworzyć sztukaterie. W miarę możliwości należy wykorzystać listwy, narożniki oraz 
rozetę  pozyskane ze zdemontowanego stropu. Brakujące fragmenty należy odtworzyć wykonując szablon listwy, 
formy i odlewając ubytki. Sztukaterie należy przykleić zaczynem gipsowym lub klejem kostnym. Przewiduje się 
malowanie jedynie stropu oraz fasety wraz z listwą – sztukaterią na ścianie. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 
UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacjach 
ogólnych. 
 
3. SPRZĘT: 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacjach ogólnych. 
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4. TRANSPORT 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający  
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych 
oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym ukończeniu robót montażowych i 
odtworzeniu sztukaterii. 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie: 
Tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz 
odkurzone i odtłuszczone. 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 
poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
- Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. 
- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 
przez zabrudzeniem farbami. 
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m², 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie BHP. 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb 
Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 
oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 



Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach 
celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

 

21 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach 
żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce 
malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci 
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 
rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań 
normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 
• płyt gipsowo-kartonowych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, 
czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
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Badania materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 
0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 
oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki 
należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
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e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(Zamawiającego) oraz Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m². 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Patrz: Specyfikacje ogólne. 
Odbiór końcowy 
Patrz: Specyfikacje ogólne. 
UWAGA: Ogólne zasady dotyczące odbioru podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich 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 wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
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PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

ROBOTY ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

ST - 05 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA:  
Nazwa zadania: 

Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem 

likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

 

Adres Obiektu: ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE, Dz.nr 145 

Nazwa Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA św. Michała Archanioła  

ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE 

Nr  CPV   45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania odbioru robót w zakresie robót 
murowych w zakresie uzupełnienia muru po rozbiórce polepy po obwodzie rozbieranego stropu..  
 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
a) Przemurowanie wieńca ceglanego po obwodzie nowego stropu,  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość, zgodność ze SST, przedmiarem robót oraz poleceniami 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru).  
 
2. MATERIAŁY.  
Materiały używane do w/w prac:  
• Cegła budowlana pełna, klasy i rodzaju takiego jak w naprawianym murze 
• Zaprawa murarska do murowania klasy i rodzaju jak w naprawianym murze. Zaleca się użycie naturalnych 
przyśpieszaczy wiązania. 
 
3. SPRZĘT.  
• Wiertarka elektryczna,  
• Mieszadło do zapraw,  
• Kielnia,  
 
4. TRANSPORT.  
Transport samochodowy (dowóz materiałów na plac budowy) i ręczny (przenoszenie materiałów), pionowy (transport 
cegieł i zapraw do miejsca wbudowania za pomocą wyciągu lub bloczków).  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
• Przygotowanie  do murowania – oczyszczenie wierzchu muru po rozbiórce polepy, zmoczenie wodą i wykonanie 
uzupełnień murem z cegły. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI.  
Poszczególne etapy kontroli jakości robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela 
Zamawiającego – Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  
 
Kontrola jakości powinna obejmować:  
-kontrolę elementów składowych materiałów i wyrobów,  
-właściwości i jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania musi być potwierdzona przez odpowiednie 
dokumenty. Materiały do wbudowania musza być zaakceptowane przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika 
budowy,  
-kontrolę prawidłowości wykonania obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych w zgodności ze sztuka budowlaną, 
w tym: sprawdzenie pod względem wymiarów, kształtu, szczelności,  
-sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów zgodnie ze sztuką budowlaną, a w szczególności sprawdzenie 
położenia elementów, wykonanych połączeń i szczelności,  
-kontrolę wykonania całości w zgodności z przepisami, normami i instrukcjami.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostka obmiarowa:  
- naprawa murów –m3  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej ST-00.  
 
Przymurowanie powinno być odebrane przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru).  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.  
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót.  
Wykonawca prace poprawkowe wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym (Inspektorem 
Nadzoru),  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Podstawa płatności jest protokół odbioru robót . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania przy odbiorze.  
PN-89/B-10425  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – wydawnictwo  
Verlag Dashofer  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr  
47, poz. 401).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

ROBOTY ELEKTRYCZNE  

ST - 06 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA:  
Nazwa zadania: 

Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem 

likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 

 

Adres Obiektu: ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE, Dz.nr 145 

Nazwa Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA św. Michała Archanioła  

ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE 

Numer CPV: 

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Określenia podstawowe – nie występują określenia inne niż powszechnie używane. 

 

2. MATERIAŁY 
Instalacja oświetleniowa  
Wymianie  podlega instalacja w strefie wymienianego stropu. Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami 
typu YDY ( YDYp) 3 (4) x 1,5 i 3 (4) x 2,5; 750 V, prowadzonymi pod tynkiem, można prowadzić przewody w rurkach 
instalacyjnych na wierzchu sufitu podwieszonego. Osprzęt podtynkowy.  
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, uziemienia, wyłączników 
różnicowo-prądowych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Odbiór instalacji i protokoły pomiarowe 
zgodnie z PN - E , a w szczególności : 
PN-91/E - 05009/41 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporażeniowa." 
PN-91/E - 05009/54 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne." 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione powyżej należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym obiektu, 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi dla robót elektrycznych. Podczas prowadzenia robót należy 
zabezpieczyć interesy osób trzecich, działać zgodnie z zasadami ochrony środowiska, warunkami bhp. 
Organizacja robót budowlanych musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. 
Wewnętrzne linie zasilające powinny być wykonane przewodami o żyłach miedzianych. Każde odgałęzienie od 
wewnętrznej linii zasilającej powinno być wyposażone w zabezpieczenie nadprądowe umieszczone w zamykanych 
wnękach. Trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 
stropów.  
Przewody i kable elektroenergetyczne powinny być prowadzone w sposób umożliwiający ich wymianę bez 
konieczności naruszenia konstrukcji budynku.  
 
4. SPRZĘT: 
Wymagania ogólne: 
Sprzęt używany w robotach budowlanych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 
-wymagań użytkowych 
-kontroli stanu technicznego 
-warunków BHP i P.PÓZ. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jakość robót budowlanych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa 
Budowlanego. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość) przeprowadzane dla poszczególnych robót lub ich 
fragmentów musi odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. 
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową odbioru i 
dołączyć do dziennika budowy-dotyczy to przede wszystkim pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, uziemienia, wyłączników 
różnicowo-prądowych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  
Odbiór robót należy wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami. 
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
-protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-wymagane dokumentacje projektowo-powykonawcze 
-wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne 
-karty gwarancyjne 
Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny być potwierdzone protokołami, 
które wraz dziennikiem budowy stanowią podstawę przekazanie obiektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. Protokoły odbioru instalacji elektrycznej oraz uziomów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami normami. 
 

 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1.Ustawa Prawo Budowlane z 7 Lipca ( Dz.U.nr 106/00 poz.1126.nr 109/00 poz.1157.nr 120/00 póz. 1268,nr 5/01 
poz.42,nr 100/01 póz. 1085,nr 110/01 póz. 1190,nr 115/01 poz.1229,nr 129/01 poz.1439,nr154/01 poz.1800, nr 74/02 
poz.676, nr80/03 poz.718 
2. Roaporzadzenie Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 póz. 690. nr33/03 poz.718 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 sierpnia 1999 r. W sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych Dz. U. Nr 74/99 póz .836 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 sierpnia 1998 w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz. U.nr 107/98 poz.679.nr8/02)  
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 lipca 1998 r w sprawie oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. ( Dz.U. nr 113/98 póz. 728)  
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 lipca 1998 r w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 póz 673) 
7. Rozporządzenie Rady Ministrów 9 listopada 1999 w prawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce oraz 
wyrobów importowanych do polski po raz pierwszy. mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska .(DZ. U. Nr 5/00 póz. 53 ) 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000rw sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających 
do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska. 
(DZ. U. Nr 5/00 póz. 58) 
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, i Polityki Społecznej 2 kwietnia 2003 w sprawie wymagań z zakresie 
efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 póz. 714) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego. 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 póz. 401. 
PN - 91/E - 05009/41 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporażeniowa."  
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PN - 91/E - 05009/54 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne." 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

Montaż rusztowań i stemplowań 

ST - 07 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA: 
Nazwa zadania: 

Zabezpieczenie ruin zamku w Ujeździe przed awarią (powstaniem katastrofy budowlanej) wraz z wykonaniem 

podestów komunikacyjnych dla zwiedzających 

Adres Obiektu: 47-143 Ujazd, Plac Zamkowy, działka nr 840/2 

Nazwa Zamawiającego: Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Opolu, 45-068 Opole, ul. 1 go Maja 6 

1.1. WSTĘP 
1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań i szalunków (stemplowania 
konstrukcji podporami stalowymi) przy remoncie tarasu SGH. 
Montaż i demontaż rusztowań należy do robót tymczasowych i pomocniczych i jako takie nie znalazły się w 
przedmiarze robót ale powinny zostać uwzględnione w kalkulacji ryczałtowej ceny Wykonawcy. 
1.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 
1.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu i 
demontażu oraz utrzymaniu rusztowań, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
1.1.4. Kod CPV Rusztowania -CPV 45262100-2 
1.1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
Praca na wysokości - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0m nad 
poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na 
jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 
- Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5m pełnymi ścianami 
- Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem. 
Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy przy 
wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych 
obiektów. 
1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
1.1.7. Dokumentacja robót 
Dokumentacje robót stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 
202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
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2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Dz 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST - Ogólna Specyfikacja 
Techniczna pkt. 2. Materiały stosowane do montażu rusztowań podpór powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem 
budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
2.2. Rusztowania i podpory stalowe 
Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi sposobami, powinno się 
zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania. 
Do podparcia konstrukcji stropu na czas wykonywania robót remontowych w niezbędnym zakresie. 
Rusztowania i stemplowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w znacznym stopniu przerabiane, o 
ile nie są: 
- dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę; 
- wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac. 
Wszelkiego rodzaju rusztowania stemple i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być: 
- wykonane z materiałów dobrej jakości; 
- odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu 
zostaną poddane; 
- utrzymywane w dobrym stanie. 
Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec przesunięciu przy 
normalnym użytkowaniu. 
Rusztowań i stempli stalowych nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być równomiernie 
rozłożony. 
Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć specjalne środki 
ostrożności, zapewniające rusztowaniom stemplom wytrzymałość i stałość. 
Rusztowania i stemplowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć 
daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty 
Rusztowania powinny: 
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi 
i niezbędnej ilości materiałów; 
- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
- zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 
- posiadać balustradę, 
- posiadać piony komunikacyjne. 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez 
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elementy konstrukcyjne rusztowania. 
2.3. Oznakowanie 
Na rusztowaniu i stemplowania powinny być oznakowane, wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna . 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna  
Rusztowania i stemplowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe zgodni z 
projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania i stemplowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w 
atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami 
producentów. Montaż i demontaż rusztowań i stemplowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań i stemplowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania lub stemplowania. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 
osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ 
wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
- Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w 
każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
- Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
- Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z instalacją 
elektryczną. 
- Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować 
niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
5.2. Eksploatacja 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 
- codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika 
inżynieryjno-technicznego, 
- doraźnie - przez komisję z udziałem Inspektora Nadzoru, Majstra Budowlanego i Brygadzistę użytkującego 
rusztowanie. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 
Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej 
dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/mJ. 
Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie zimy pomosty 
należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być 
utrzymane w stanie umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
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W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają też przeglądom: codziennym, dekadowym i doraźnym. 
Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w odpowiednich instrukcjach montażu i 
eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie określonych w instrukcji czynności jest odpowiedzialny kierownik 
budowy lub upoważniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu należy wpisywać do dziennika budowy. 
Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni pomostu 
roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego pomostu. 
Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla 
konkretnego typu rusztowania. 
Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty robocze nie mogą być 
obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują drgania. Węże do tłoczenia zaprawy należy 
podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w sposób przegubowy. Praca na dwóch różnych poziomach w jednej 
linii pionowej jest dopuszczalna - jeśli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego 
oddzielającego obydwa stanowiska. 
5.3. Demontaż 
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. 
5.4. Zakazy dotyczące wykonania robót 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań i stemplowań: 
- zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 6. 
Zakres kontroli 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
- Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
- Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z instalacją 
elektryczną. 
- Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować 
niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
- Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
- Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w 
każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
- Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
- Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z instalacją 
elektryczną. 
Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący spowodować 
niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
6.3. Badania zamontowanych rusztowań 
Sprawdzenie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur i stemplowań 
Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu 
wszystkich robót montażowych. 
Sprawdzenie stanu podłoża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań stanu 
podłoża na zgodność z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996. Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na 
przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 
Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie zakotwień polega na przeprowadzeniu próby 
wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. 
Liczba badanych kotwi powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. Sprawdzenie pomostów roboczych i 
zabezpieczających prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji 
polega na oględzinach zewnętrznych. Nośność wysięgnika należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 
Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 PN-M-47900-2:1996 polega na oględzinach 
zewnętrznych i pomiarach. 



Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach 
celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła) 
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Sprawdzenie zabezpieczeń polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań przejezdnych (ruchomych) 
należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 PN-M-47900-2:1996. 
Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, 
zapewniającymi wymaganą dokładność. 
Ocena wyników badań. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania 
pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy 
usterki usunąć i wykonać ponownie badania. Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). Z 
przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST – „ Wymagania ogólne"  
- Rusztowania są tymczasowym elementem robót i z tego powodu nie podlegają oddzielnym 
rozliczeniom. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
. Normy 
- PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry 
- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur 
- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 
- PN-EN 74-1:2006 (U) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: 
Złącza do rur -Wymagania i metody badań 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Zalecenia i Instrukcje producentów. 
Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa- Rusztowania Systemowe stojące nieruchome 
robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -Ośrodek Certyfikacji Wyrobów 
Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa- Rusztowania Systemowe stojące nieruchome 
robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -Ośrodek Certyfikacji Wyrobów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


