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 I  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane w pokojach Z -14 w Budynku Głównym 

Instytutu Łączności przy ul. Szachowej 1  

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

 

1. Inwestor: INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI                            

ul. Szachowa 1                                        

04-894 Warszawa  

 

2. Jednostka Projektująca:                                Konrad Krzyśpiak Biuro Usługowe 

                                                                                    ul. Atutowa 7/37  

                                                                                    03-188 Warszawa 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia  

 

1.3.1. Ogólny zakres robót  

 

1.3.1.1. Rozebranie istniejących posadzek  

W pokojach rozebrać istniejące posadzki z wykładziny dywanowej, a w pom 308 z klepki, wraz z 

cokolikami. 

 

1.3.1.2. Wykonanie nowej posadzki 

Położyć nową wykładzinę dywanową trudnościeralną, a w pomieszczeniu 308 wykładzinę z 

PCW antyelektrostatyczną.  

 

1.3.1.3. Szafy wnękowe 

Istniejące szafy wnękowe rozebrać, powierzchnię wnęk oczyścić i przygotować do 

zainstalowania nowych szaf . 

 

1.3.1.4. Malowanie ścian i sufitów 

Po naprawie tynku, pomalować farbą akrylową lub emulsyjną 

 

1.3.1.5. Nakładki na parapety  

W pokojach 308, 319 wykonać nakładki na parapety  

 

1.3.1.6. Roboty porządkowe 

Mycie okien i drzwi po robotach budowlanych. Wyniesienie gruzu do pojemników 

przygotowanych przez Inwestora . 

 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

 

1.4.1. Przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury  

       

1.4.2. Kosztorys inwestorski 

 

1.4.3. Specyfikacja techniczna . 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny 

koszt rysunki i przedłoży je w trzech kopiach do akceptacji zarządzającemu umową. 

 

1.5. Definicje i skróty 

 

Roboty budowlane  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Książka Obmiarów – akceptowany przez zarządzającego realizacja umowy rejestr z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

Laboratorium –  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. 

Odpowiednia zgodność  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru  – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień  – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych 

Zarządzający realizacją umowy  – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie. 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

 

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt..  

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważana kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy 

 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy  

 

Teren budowy znajduje się na działce przy ul. Szachowej 1. Ponieważ zakład będzie czynny w trakcie 

wykonywania robót, obszar potrzebny do wykonywania robót powinien być przez wykonawcę 

oznakowany i zabezpieczony.  

 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4. 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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2.2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

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 o raz 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 umowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

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. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

2.3. Program zapewnienia jakości 

 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.  

 

 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 

ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 

jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia maja 

moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.      MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i/lub przeprowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

 

Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną 

dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także 

spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy 

techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane.  

 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez zarządzającego realizacją umowy. Jeśli zarządzający 

realizacją umowy zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

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. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

 

Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, 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 zarządzającego realizacją umowy. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez wykonawcę. 

 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

7. OBMIARY ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru Robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy 

na piśmie. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

10.1.     Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– 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, poz. 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, poz. 2072). 

– 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, poz. 

2042). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 

10.4. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 

w p.10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

 

   II  SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

 

 

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót określają „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I-Roboty ogólnobudowlane” 

opracowane przez MBiPMB ITB, wydanie II.  

Szczegółowe wymagania techniczne wykonania robót określają również aktualne "Przepisy 

Techniczno - Budowlane i Polskie Normy". 

 

Zakres robót związanych z wykonaniem robót remontowych budowlanych uję ty jest w 

przedmiarze robót. 

 

II.1 MASA SAMOPOZIOMUJĄCA 

Np. ATLAS TERPLAN N jest samopoziomującą, cementową masą szpachlową, przeznaczoną 

do ręcznego wyrównywania i korygowania powierzchni istniejącego podłoża pod wykładziny 

podłogowe z PCV, dywanowe, park iet, panele podłogowe, terakotę, kamień, naturalny marmur. 

Znajduje zastosowanie w pracach remontowych, modernizacyjnych oraz przy nowych 

realizacjach. Zalecany jest w sytuacjach, w których zachodzi potrzeba: wypoziomowania 

istniejącego podłoża, niewielkie go podniesienia poziomu podkładu w całym pomieszczeniu, 

zrównania poziomu na styku dwóch różnych posadzek, a także gdy nierówności podłoża 

uniemożliwiają użycie odpowiedniej grubości zaprawy klejącej. Podłoże dla ATLASA TERPLAN 

N może stanowić beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy. Może być używany tylko 

wewnątrz budynków. Grubość jednej warstwy wylewki powinna wynosić 2÷10 mm  

WŁAŚCIWOŚCI 

ATLAS TERPLAN N jest gotową suchą mieszanką specjalnych cementów, wypełniaczy 

mineralnych i modyfikatorów. Łatwość przygotowania masy oraz jej parametry robocze 

(doskonała rozlewność i zdolność do samopoziomowania) sprawiają, że jest produktem bardzo 

wygodnym w użyciu. W przypadku cienkich warstw (o grubości zbliżonej do 2 mm) ATLAS 

TERPLAN N spełnia rolę masy szpachlowej. Jego stosowanie daje możliwość przygotowania 

bardzo równego podłoża, charakteryzującego się wysokimi parametrami techniczno -

eksploatacyjnymi, a także ułatwia wykonanie i podnosi standard finalnego etapu 

wykończeniowych prac podłogowych. Optymalnie dobr any czas wiązania i szybki przyrost 

parametrów wytrzymałościowych przyspieszają możliwość wejścia na wykonany podkład i 

wykonywania innych prac. 

ZUŻYCIE 

Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2, na każdy 1 mm grubości warstwy zaprawy.  
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II.2 WYKŁADZINA DYWANOWA 

   

Np. wykładzina Timzo Barcelona. 

Wykładzina w rolce z granulatu polipropylenowego   

rodzaj - pętelkowa 

klasa użytkowa - normalna 

skład runa -100% PP 

wysokość runa -  5,5mm 

ciężar runa - 670g/m

2

 

ciężar całkowity - 1830g/m

2

 

 

 

II.3 WYKŁADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA 

  

Wykładzina obiektowa z PCW do zgrzewania Gerflor  Classic Imperial  

Wykladzina rozpraszająca ładunki elektrostatyczne typu DIF  

Grubość warstwy ścieralnej 2,00mm 

Grubość warstwy całkowitej 2,00mm 

Klasa użytkowa 34/43 

Wykladzinę montuje się z użyciem klejów prądoprzewodzących.  

 

  

Łączenie  

Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów 

spawalniczych. Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy 

sfrezować przy pomocy ręcznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezującej, nie głębiej niż na 

3/4 grubości wykładziny. 

  

  

Kontrola 

  

Po instalacji należy upewnić się, że wszystkie sektory instalowanej wykładziny są uziemione.  

Upewnij się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam  po kleju oraz pęcherzy powietrza i 

czy łączenia są ciągłe.  

Ze względu na wilgotność konstrukcji spodniej, przewodność podłogi może być mierzona 

najwcześniej 6 tygodni po montażu.  

  

II.4 FARBA EMULSYJNA 

 

Powinna posiadać Atest dopuszczający do stosowania w budownictwie. Kolor farb - białe. 

Farba  powinna być odporna na delikatne zmywanie, nie żółknąć z upływem czasu, po 

naniesieniu na ścianę lub sufit powinna  tworzyć równą fakturę 


