
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 
 
w  budynku Zespołu Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących  

w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie 

 
 

Nazwa i miejsce wykonywania robót: 

 

Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół i Placówek pn. Centrum dla 
Niewidomych i Słabowidzących  w Krakowie  przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie. 
 
 

 
Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących 
w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie. 
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Specyfikacja Ogólna  
 
1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją, specyfikacją techniczną /ST/  i poleceniami Inspektora. 
 
1.2 Zgodność Robót z ST 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
  
1.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy może odbywać się na składowiska o uregulowanym 
statusie prawnym. 
 
1.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.5 Szkody i zniszczenia 
Jeżeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub 
publiczną) ma wówczas obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej 
w trakcie negocjacji lub odpowiedni sąd. 
 
1.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  



 
1.8 Materiały  
Należy stosować materiały dopuszczone do użytkowania w budownictwie zgodnie ustawą 
o materiałach budowlanych. Materiały muszą być oznaczone znakiem CE lub B i posiadać 
aktualne deklaracje właściwości użytkowych. Przed wbudowaniem materiał musi być 
zatwierdzony do wbudowania przez Inspektora nadzoru. 
 
1.9 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 i powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora.  
 
1.10 Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, robót 
oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie 
i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
1.11 Odbiór robot  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi ostatecznemu,  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca przez 
powiadomienie  Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
 
Odbiór ostateczny inwestycji  
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku 
do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru 
ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania robót z Umową 
i dokumentacją. 
 



Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego technicznego, w ostatnim miesiącu 
ważności gwarancji. 
 
1.12 Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty przygotowawcze 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45442100-8 Roboty malarskie 
45300000-0     Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3     Roboty instalacyjne elektryczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Specyfikacja Szczegółowa  
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
budowlanych związanych z remontem: 
Sal lekcyjnych oraz pomieszczeń siłowni i Sali muzycznej (perkusyjnej) 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej, 
a następnie wykonawczej w okresie realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy materiał do sporządzenia wyceny robót objętych 
niniejszą specyfikacją. Do opracowania wyceny-kosztorysu należy zapoznać się z przedmiarem 
robót, dopuszcza się możliwość udostępnienia pomieszczeń w celu przeprowadzenia wizji 
lokalnej.  
Przedmiotem robót objętych niniejszym opracowaniem są roboty budowlane w zakresie 
określonym przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a także prawem polskim i europejskim, polskimi i europejskimi normami 
technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną. 

    
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją następujących robót:  

 

1) Sala 020 (sala perkusyjna piwnica)  

Roboty ogólno-budowlane 

 rozebranie posadzki z płytek ceramicznych,  

 usunięcie wykładziny ściennej, 

 przygotowanie podłoża i skucie  warstw podpodłogowych, 

 izolacja przeciwwodna, wykonanie izolacji termicznej (styropian eps 100 – 5 cm), 
wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę ceramiczną, gruntowanie,  

 położenie podłogi z płytek ceramicznych nieszkliwionych, format 60 x 60 cm, cokolik 
20cm, trudnościeralne – min. klasa 3, antypoślizgowość min. R9, raktyfikowane, 
odporność na plamienie min. 4, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem, 

 czyszczenie parapetów wraz z dwukrotnym malowaniem (farba do renowacji 
powierzchni kamiennych), 

 przecieranie i szpachlowanie istniejących tynków na ścianach i suficie, wykonanie 
gładzi na ścianach i suficie,  

 malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów, rur CO. (farba lateksowa klasa I) 
Kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem, 

 instalowanie pianki wygłuszającej, grubość min. 3 cm, (skuteczność potwierdzona 
badaniami)  na ścianach i suficie, klasa odporności pożarowej (C-s2,d0).  

Roboty elektryczne  

 wymiana instalacji elektrycznej w Sali. 
Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych podtynkowych (przewody elektryczne, gniazda 
wtykowe, puszki, wyłączniki i przełączniki, demontaż istniejących lamp, pomiary 
powykonawcze). 
W zakres prac nie wchodzi dostawa i montaż nowych lamp oświetleniowych. 
 
Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.  



2) Gospodarstwo domowe (stary internat I piętro)  

Roboty ogólno-budowlane 

 rozebranie posadzki z płytek ceramicznych,  

 rozebranie okładziny ściennej z płytek, 

 przygotowanie podłoża i skucie warstw podpodłogowych, 

 wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę ceramiczną, gruntowanie,  

 izolacja pozioma przeciwwilgociowa podpłytkowa (szlam mineralny),   

 położenie podłogi z płytek ceramicznych nieszkliwionych, format 60 x 60 cm, cokolik 
20cm, trudnościeralne – min. klasa 3, antypoślizgowość min. R9, raktyfikowane, 
odporność na plamienie min. 4, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem, 

 przecieranie i szpachlowanie istniejących tynków na ścianach i suficie, 

 licowanie ścian płytkami format 60 x 60 cm na klej, kolorystyka do uzgodnienia 
z użytkownikiem, 

 czyszczenie parapetów wraz z dwukrotnym malowaniem (farba do renowacji 
powierzchni kamiennych), 

 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach pod malowanie,  

 wykonanie nakładki na parapet z tworzywa sztucznego (kolorystyka do uzgodnienia 
z użytkownikiem), 

 malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów (farba lateksowa Klasa I przeznaczona 
do kuchni). 

Roboty elektryczne  

 Wymiana instalacji elektrycznej w Sali. 
Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych podtynkowych (przewody elektryczne, gniazda 
wtykowe, puszki, wyłączniki i przełączniki, demontaż istniejących lamp, pomiary 
powykonawcze). 
W zakres prac nie wchodzi dostawa i montaż nowych lamp oświetleniowych. 
Roboty sanitarne  

 przeróbka instalacji wodnej ( przeniesienie podejść pod baterie). 

  

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 

 

3) Siłownia (parter)  

Roboty ogólno-budowlane 

 rozebranie podłogi z tworzyw sztucznych,  

 rozebranie ścian działowych z cegły wraz z drzwiami drewnianymi, 

 rozebranie istniejącej zabudowy ścian z paneli MDF, 

 wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł (4 szt.), 

 zamurowanie otworów drzwiowych 2x  80 x 200, 

 demontaż drabinek gimnastycznych ściennych, 

 uzupełnienie ścian z pustaków szklanych bloczkami z betonu komórkowego, 

 przygotowanie podłoża i skucie warstw podpodłogowych, 

 wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę z tworzyw sztucznych, 

 wykonanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z 10 cm cokolikiem: 
Homogeniczna wykładzina winylowa, grubość całkowita 2 mm, grubość warstwy 
użytkowej 2 mm, waga min. 2700 g/m2, klasa użytkowa 34/43, klasa trudnopalności 



BflS1, wgniecenie resztkowe mniejsze lub równe 0,1 mm, odporność chemiczna 
doskonała, oddziaływanie krzeseł na kółkach – brak uszkodzeń, antyelektrostatyka 
<2kV, odporność przeciw grzybom i bakteriom Dobra, nie sprzyja wzrostowi, 
zabezpieczenie powierzchniowe IQ PuR lub odpowiednik, nadająca się na ogrzewanie 
podłogowe (maks. 27°C), 

 wykonanie tynków  na uzupełnionych ścianach i otworach, 

 przecieranie i szpachlowanie istniejących tynków na ścianach i suficie, 

 instalacja klimatyzatora z funkcją wentylacji (min. 3,5 KW), jednostka zewnętrzna, 
jednostka wewnętrzna, pilot. Cicha praca. Czynnik chłodniczy biodegradowalny. 
Wymagane przejście instalacji przez dwie ściany,  

 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie, 

 malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów (farba lateksowa klasa I) Kolorystyka do 
ustalenia z użytkownikiem, 

 montaż drzwi cało-szklanych bezościeżnicowych (90 x 200 cm). Szkło bezpieczne  
hartowane, częściowo nieprzezierne, grubość min. 10 mm, okucia wpuszczane 
w podłogę/ościeże. Samozamykacz podłogowy ukryty, klamka po obu stronach. Okucia 
nierdzewne, wykończenie INOX lub satyna. Drzwi wyposażone w zamek. 

Roboty elektryczne  

 Wymiana instalacji elektrycznej w Sali. 
Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych podtynkowych (przewody elektryczne, gniazda 
wtykowe, puszki, wyłączniki i przełączniki, demontaż istniejących lamp, pomiary 
powykonawcze). 
W zakres prac nie wchodzi dostawa i montaż nowych lamp oświetleniowych. 
Roboty sanitarne  

 demontaż umywalki oraz istniejącej instalacji wodnej z rozebranych ścian sanitariatu 
i jej zaślepienie, 

 wymiana podejścia do pionów C.O. Przeróbka pionu. 

 

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.  

 

4) Sala 108  (I piętro)  

Roboty ogólno-budowlane 

 rozebranie podłogi z tworzyw sztucznych,  

 przygotowanie podłoża i skucie warstw podpodłogowych, 

 wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę z tworzyw sztucznych, 

 wykonanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z 10 cm cokolikiem: 
Homogeniczna wykładzina winylowa, grubość całkowita 2 mm, grubość warstwy 
użytkowej 2 mm, waga min. 2700 g/m2, klasa użytkowa 34/43, klasa trudnopalności 
BflS1, wgniecenie resztkowe mniejsze lub równe 0,1 mm, odporność chemiczna 
doskonała, oddziaływanie krzeseł na kółkach – brak uszkodzeń, antyelektrostatyka 
<2kV, odporność przeciw grzybom i bakteriom Dobra, nie sprzyja wzrostowi, 
zabezpieczenie powierzchniowe IQ PuR lub odpowiednik, nadająca się na ogrzewanie 
podłogowe (maks. 27°C), 

 przecieranie i szpachlowanie istniejących tynków na ścianach i suficie, 

 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie, 

 malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów (farba lateksowa klasa I). Kolorystyka 
do ustalenia z użytkownikiem, 



 czyszczenie parapetów wraz z dwukrotnym malowaniem (farba do renowacji 
powierzchni kamiennych). 

Roboty elektryczne  

 wymiana instalacji elektrycznej w Sali. 
Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych podtynkowych (przewody elektryczne, gniazda 
wtykowe, puszki, wyłączniki i przełączniki, pomiary powykonawcze), 

 demontaż istniejących lamp oświetleniowych, ponowny ich montaż w przestrzeni 
między podciągami (na wysokości lica podciągu) na wieszakach nierdzewnych. 

 

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 

 

5) Sala 211  (II piętro)  

Roboty ogólno-budowlane 

 rozebranie podłogi z tworzyw sztucznych,  

 przygotowanie podłoża i skucie warstw podpodłogowych, 

 wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę z tworzyw sztucznych, 

 wykonanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z 10 cm cokolikiem: 
Homogeniczna wykładzina winylowa, grubość całkowita 2 mm, grubość warstwy 
użytkowej 2 mm, waga min. 2700 g/m2, klasa użytkowa 34/43, klasa trudnopalności 
BflS1, wgniecenie resztkowe mniejsze lub równe 0,1 mm, odporność chemiczna 
doskonała, oddziaływanie krzeseł na kółkach – brak uszkodzeń, antyelektrostatyka 
<2kV, odporność przeciw grzybom i bakteriom Dobra, nie sprzyja wzrostowi, 
zabezpieczenie powierzchniowe IQ PuR lub odpowiednik, nadająca się na ogrzewanie 
podłogowe (maks. 27°C), 

 przecieranie i szpachlowanie istniejących tynków na ścianach i suficie, 

 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie, 

 malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów (farba lateksowa klasa I) Kolorystyka do 
ustalenia z użytkownikiem, 

 czyszczenie parapetów wraz z dwukrotnym malowaniem (farba do renowacji 
powierzchni kamiennych). 

Roboty elektryczne  

 wymiana instalacji elektrycznej w Sali. 
Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych podtynkowych (przewody elektryczne, gniazda 
wtykowe, puszki, wyłączniki i przełączniki, demontaż istniejących lamp, pomiary 
powykonawcze). 

W zakres prac nie wchodzi dostawa i montaż nowych lamp oświetleniowych. 

 

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.  

 

6) Sala 308 Nowy internat  (II piętro)  

Roboty ogólno-budowlane 

 rozebranie podłogi z paneli podłogowych,  

 demontaż drzwi przesuwnych drewnianych, demontaż drzwi wewnętrznych,  

 montaż aluminiowego przeszklenia wejściowego z drzwiami pojedynczymi 
przesuwnymi, drzwi w świetle 100 x 200 cm, szkło bezpieczne nieprzezierne, 
przepuszczające rozproszone światło, matowe,   



 montaż aluminiowego  przeszklenia wejściowego z drzwiami podwójnymi przesuwnymi 
na całą szerokość otworu, drzwi niesymetryczne, szkło bezpieczne nieprzezierne, 
przepuszczające rozproszone światło, matowe,   

 demontaż i ponowny montaż istniejących drzwi przesuwnych. Montaż z obniżeniem 
szyny przesuwnej do poziomu nowo wykonanej podłogi. Wykonanie (wraz z niezbędną 
podkonstrukcją) zabudowy z G-K nad ścianką przesuwną,    

 przygotowanie podłoża i skucie warstw podpodłogowych, 

 wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę z paneli podłogowych, 

 wykonanie podłogi z  Paneli winylowych: 

Panele LVT, grubość warstwy użytkowej min. 0,55 mm, zabezpieczenie 
powierzchniowe Poliuretan PU K-Guard+ lub odpowiednik, klasa użytkowa 33/42, 
grupa twardości T, klasa trudnopalności BflS1, klasa antypoślizgowa minimum R10/DS, 
odporna na oddziaływanie foteli na kółkach, nadająca się na ogrzewanie podłogowe 
(maks. 27°C), gwarancja producenta w użytku komercyjnym minimum 12 lat, 

 montaż listew cokolikowych (aluminiowe), klasa trudnopalności (min BflS1), 

 przecieranie i szpachlowanie istniejących tynków na ścianach i suficie, 

 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie, 

 malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów (farba lateksowa klasa I) Kolorystyka do 
ustalenia z użytkownikiem, 

 czyszczenie parapetów wraz z dwukrotnym malowaniem (farba do renowacji 
powierzchni kamiennych). 

Roboty elektryczne  

 wymiana instalacji elektrycznej w Sali. 
Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych podtynkowych (przewody elektryczne, 
gniazda wtykowe, puszki, wyłączniki i przełączniki, demontaż istniejących lamp, pomiary 
powykonawcze). 
Wykonanie 3 niezależnych obwodów dla magistrali DALI (tylko okablowanie) wykonanych 
z kabli YDY 2 x 1,5mm wraz z bruzdowaniem. 

W zakres prac nie wchodzi dostawa i montaż nowych lamp oświetleniowych. 

 

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.  
 
1.4 Wymagania związane z robotami ogólnobudowlanymi: 
 
1.4.1 roboty rozbiórkowe 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ST 
i poleceniami Inspektora.  
 
Rozbiórka ręczna  

 rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążyć elementy nośne 
konstrukcji. Usunięcie elementów nie może powodować naruszenia stateczności 
elementów przyległych,  

 rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów 
wykończenia,  

 elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników.  

 
 



Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych  

 roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zatrudniając pracowników obeznanych z tego rodzaju robotami,  

 przez cały czas trwania rozbiórki należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły 
osoby postronne,  

 przed przystąpieniem do rozbiórki trzeba opracować plan rozbiórki i załogę zapoznać 
z nim, 

 kierownik robót powinien wskazać miejsca ustawienia zdemontowanych elementów,  

 pomieszczenie w którym przeprowadza się rozbiórkę należy odłączyć od sieci 
zewnętrznych, 

 teren rozbiórkowy ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi,  

 robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą się legitymować świadectwem dopuszczenia 
do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w zabezpieczenia zgodnie z zasadami 
BHP, 

 transport rozbieranych elementów powinien odbywać się ręcznie klatką schodową lub 
zsypem dla gruzu. 

 
1.4.2 Stolarka  drzwiowa aluminiowa i drzwi szklane. 
Ścianki aluminiowe wewnętrzne. Ścianki aluminiowe wewnętrzne, systemowe, stałe lub 
z drzwiami, profile aluminiowe wewnętrzne, bez wkładki termicznej. Profile i blendy 
nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z Inwestorem.  
Podział zgodnie z istniejącą zabudową. Szklenie ścianek szkłem bezpiecznym w zest. 4.4.2.  
Szkło nieprzezierne, przepuszczające światło rozproszone, matowe, zapewniające prywatność 
wewnątrz pomieszczenia.   
Mocowania ślusarki do konstrukcji budynku. Izolacyjność akustyczna dobrana według 
obowiązujących norm pomiędzy poszczególnymi strefami lub pomieszczeniami. 
Wyposażenie dodatkowe – okucia i akcesoria do uzgodnienia z inwestorem. 
Drzwi wejściowe do pomieszczeń wyposażone w zamek patentowy. 
Przejścia bezprogowe, szyny jezdne zatopione w podłodze. 
Producent stolarki udzielił 10 lat gwarancji na proponowane przez siebie rozwiązania, materiały 
i powłoki malarskie oraz 5 lat na akcesoria. Powłoki malarskie powinny być wykonane zgodnie 
ze standardem Qualicoat. 
 
Drzwi szklane: 

Skrzydło drzwi szklanych w całości wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego. Szkło  
nieprzezierne, przepuszczające światło rozproszone, grubość 10 mm. Mocowanie okuć 
bezpośrednio na ścianie /podłodze/. Samozamykacz zintegrowany z okuciem, klamka po obu 
stronach. Okucia nierdzewne, wykończenie INOX lub satyna. Drzwi wyposażone w zamek.  

 
1.4.3 Posadzki z płytek  należy układać na przygotowanym wcześniej podkładzie. Do układania 
stosować klej, którego przeznaczenie musi odpowiadać celowi, któremu ma służyć tj. klej 
o zwiększonej przyczepności przeznaczony do przyklejania płytek. Roboty posadzkowe 
rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Prawidłowość płaszczyzny układanych płytek kontroluje się łatą 
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania, spoina 
zgodnie z wymaganiami. Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem. Spoiny na styku 
cokolik/posadzka oraz cokolik/obróbka spoinować fugą elastyczną wodoodporną, 
umożliwiającą odkształcenia płyty oraz uszczelnienie styku materiałów. 
 
 



Przygotowanie podłoża przed ułożeniem posadzki z płytek: 
 z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

inne zabrudzenia, utrudniające przyczepność, 
 powierzchnia winna być sucha, równa, 
 zagruntowanie podłoża gruntem bezrozpuszczalnikowym. 

 
1.4.4 Glazura ścienna 

 w  kolorach do uzgodnienia z Zamawiającym, 
 glazura w I gatunku, 
 spoina w komponującym się z płytkami kolorze, wodoodporna. 

       
1.4.5 Wykonywanie warstw podkładowych. 
Warstwa podkładowa powinna spełniać wymagania: 

 musi posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przewidzianą dla posadzek 
i podkładów cementowych (w okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą 
w celu należytego wiązania i twardnienia cementu), 

 musi posiadać równą i gładką powierzchnię, 
 górna powierzchnia powinna być na odpowiednim poziomie w stosunku do skrzydeł 

drzwiowych, zapewniającym swobodę ruchu skrzydła po ułożeniu płytek. 
 

1.4.6 Prace podłogowe: wykładzina PCV. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są wykładziny PCV - homogeniczna 
winylowa. Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji. 
Wykładziny powinny charakteryzować się małą ścieralnością. Kleje zastosowane do przyklejania 
wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta wykładziny. Materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Homogeniczna wykładzina winylowa, grubość całkowita 2 mm, grubość warstwy użytkowej 
2 mm, waga 2700 g/m2 lub mniej, klasa użytkowa 34/43, klasa trudnopalności BflS1, 
wgniecenie resztkowe mniejsze lub równe 0,1 mm, odporność chemiczna doskonała, 
oddziaływanie krzeseł na kółkach – brak uszkodzeń, antyelektrostatyka <2kV, odporność 
przeciw grzybom i bakteriom Dobra, nie sprzyja wzrostowi, zabezpieczenie powierzchniowe IQ 
PuR lub odpowiednik, nadająca się na ogrzewanie podłogowe (maks. 27°C). 
 
1.4.7 Prace podłogowe: Panele winylowe  
 Do wykładania posadzek należy stosować panele winylowe odpowiadające normom 
państwowym lub aprobatom i atestom. 
Podłoże pod wykładziny powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 
poziomą. 
Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno 
wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny 
nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na 
podłożu nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do 
układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć.            
Panele LVT, grubość warstwy użytkowej minimum 0,55 mm, zabezpieczenie powierzchniowe 
Poliuretan PU K-Guard+ lub odpowiednik, klasa użytkowa 33/42, grupa twardości T, klasa 
trudnopalności BflS1, klasa antypoślizgowa minimum R10/DS, odporna na oddziaływanie foteli 
na kółkach, nadająca się na ogrzewanie podłogowe (maks. 27°C), gwarancja producenta 
w użytku komercyjnym minimum 12 lat. 
 
 



1.4.8 Prace tynkarskie 
Zakres prac obejmuje m.in.: 

 uzupełnienie tynku na ościeżach, 
 uzupełnienia tynków w bruzdach wykutych pod instalacje, 
 przetarcie i wyrównanie tynków. 

Przygotowanie podłoża 
 podłoże winno być wolne od kurzu, nalotów antyadhezyjnych, posiadać odpowiednią 

nośność oraz wilgotność, 
 tynk cementowo-wapienny wykonać jako tynk kat. III, 
 złuszczoną farbę usunąć, nierówności powierzchni ściany należy wyrównać, 
 prace tynkarskie należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. W okresie wysokich 

temperatur należy zabezpieczyć powierzchnię tynku przed zbyt wysoką temperaturą 
i promieniowaniem słonecznym. Nie dopuszczać do miejscowego i nadmiernego 
wysychania tynku. 

 
1.4.9 Prace malarskie 
Przed rozpoczęciem prac należy przygotować powierzchnię ścian do malowania przez usunięcie 
niezwiązanej ze ścianą starej farby. Wykonać dwukrotne szpachlowanie ścian i ich wyrównanie 
a następnie je zagruntować. Prace malarskie należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta wyrobu. 
 
1.4.10 Roboty murowe  
Uzupełnienia ścianek należy wykonać jako murowane z pustaków z betonu komórkowego 
o grubości pozwalającej na zlicowanie całej powierzchni ścian uzupełnianych. Zaprawa do 
łączenia  klasy min M5. W razie konieczności stosować łączniki mechaniczne zabezpieczające.     
 
1.4.11 Instalacje wody zimnej, ciepłej, kanalizacji  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i ciepłej. Zakres robót obejmuje 
przeniesienie we wskazane miejsce podejść zasilających wodnych i odpływu kanalizacyjnego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać 
i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. 
Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie użyteczności publicznej należy wziąć to 
szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza, w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie 
wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam osób. 
Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania, by 
wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higieniczno–zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

 warunków BHP. 
 
 

MATERIAŁY 
Wykonując wymienione roboty w remontowanym budynku należy korzystać z takich 
materiałów i wyrobów oraz wykonywać w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny 
i zdrowia użytkowników. Materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowej, centralnego 
ogrzewania 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 UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymogami 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 określonych przez Komisję Europejską 
oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznaczeniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 


