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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 – Wymagania ogólne 
 
1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac remontowych w budynkach 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe. Specyfikacja stanowi dokument przetargowy 
przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót z związanych remontami wykazanymi 
w kosztorysie i przedmiarze robót oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z Inwestorem. 
1.1 Planowany zakres robót budowlanych : 
- wykonanie prac remontowych balkonów, 
- uzupełnienie cokołów zewnętrznych, 
- naprawa tynków zewnętrznych, 
oraz wszelkie inne prace towarzyszące niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia.  
1.2 Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, przedmiarami,  
niniejszą specyfikacją i umową, 
- stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, 
- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania 
w budownictwie (np. certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest), 
- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru, 
- chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania remontów, 
- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inwestora i będzie z nim 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, 
- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż. 
- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 
Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych 
wymagań nie mogą być zastosowane. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. 
Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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4.  TRANSPORT   
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą  
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca bedzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami budowlanej wiedzy technicznej, przedmiarami i 
szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. 
Inwestor 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. 
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inwestorowi i potwierdzane 
w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć 
w szczególności: 
- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 
- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Dotyczy np. robót związanych z przygotowaniem, podłoża pod posadzkę na płytach balkonowych 
b) odbiór końcowy 
Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich 
robót. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie. 
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym określonym zgodnie ze złożoną ofertą. 
Dla robót nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarach oraz niniejszej specyfikacji rozliczenie 
nastąpi wg zasad określonych w umowie. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45110000-1 

SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demontażowe 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych 
związanych  z wykonaniem prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Warszawa Południe.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących w obiekcie: 
- rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych, 
- ręczne skucie powierzchni betonu, 
- odbicie tynków zewnętrznych lub wewnętrznych, 
- zerwanie cokolików, 
- wycięcie fragmentów elewacji pod wywinięcie izolacji wodnej płyty tarasu/balkonu na ściany, 
- zerwanie izolacji płyty tarasu/balkonu, 
- przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin posadzek – oczyszczenie i zmycie podłoża, 
- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin – mechaniczne szlifowanie,  
- przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 
- gruntowanie podłoży preparatami  
- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki. 
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 ze Sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Inwestora. 
 
2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
wysypaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 
5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „ w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole jakości 
robót rozbiórkowych dokonuje Inwestor. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie w formie ryczałtowej zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
Wg zasad określonych pkt.8 „ Podstawa płatności ” w ST-00.00 - Wymagania ogólne. 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inwestora. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45262321-7 
SST-02.00 Roboty posadzkowe – płytki ceramiczne, cokoły 

 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanym 
z kładzeniem płytek w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót: 
− rozebranie posadzek, cokołów z płytek, 
− wywiezienie całości gruzu z terenu budowy, 
− uzupełnienie posadzki i cokołów płytkami.  
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową, 
przedmiarem i SST. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty 
i dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Nie podlega 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne 
i aprobaty techniczne zgodne z PN. 
Materiały do wykonania posadzek, cokołów, farby i lakiery muszą posiadać atesty do zastosowań w 
budynkach użyteczności publicznej. 
 
3. SPRZĘT 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać 
przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 
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4. TRANSPORT 
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 
przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami 
Inwestora. Decyzje Inwestora dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i wytycznych. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy przeprowadzić wizje obiektów i ustalić z Inwestorem 
sposób wykonania i rodzaj zastosowanych materiałów. 
Przy wykonaniu robót remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić elementów 
wyposażenia lokalu mieszkalnego nie podlegającego remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót remontowych. 
Wymagania: 
• w obrębie jednego lokalu -  używać płytek z jednej serii produkcyjnej 
• kolor i strukturę dopasować do istniejącej lub ustalić z Inwestorem. 
Wykonywanie warstw podkładowych: 
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin, naprawa podłoża przez szpachlowanie (o grubości ok. 5 
mm), zagruntowanie podłoży preparatami gruntującymi oraz ułożenie płytek razem z cokolikami o wysokości 
cokolika ok. 15 cm.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-sprawdzenie wizualne jakości wykonanych robot remontowych. 
-jakości zastosowanych materiałów. 
-zgodności zakresu robot remontowych z przedmiarem robót. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 
z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
8. PŁATNOŚĆ 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
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. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości, od poziomu podłogi lub terenu, 
-zabezpieczenie podłóg i elementów mogących ulec uszkodzeniu. 
-wykonanie prac instalacyjnych, 
-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
-oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie miejsc wykonywania robót, 
-likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub urządzeń 
podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r., Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, PN/B- 10107 Badanie 
wytrzymałości na odrywanie, WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, umową 
zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, Aprobaty techniczne oraz 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
.  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – 45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 balkonów. 

SST-08.00 Remonty balkonów 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
remontów balkonów wraz z robotami towarzyszącymi. 
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
remontu balkonów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. oraz 45433000-7 Roboty remontowe 
i renowacyjne balkonów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inwestora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i 
producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż zaproponowane pod warunkiem zachowania zakładanych 
parametrów i przyjętego poziomu technicznego. 
-impregnat dekoracyjny do drewna 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały  
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- płytki ceramiczne – w kolorze jasnym, o nasiąkliwości do 3%m mrozoodporne, antypoślizgowe co najmniej 
klasy R 10, klasa ścieralności IV lub V, 
- fugi, 
- klej do płytek elastyczny, odkształcalny, wzmocniony włóknami polimerowymi klasy C2 S2, 
- hydroizolacja podpłytkowa, 
- warstwa dociskowa – posadzka cementowa przeznaczona na zewnątrz do miejsc trwale zawilgoconych, 
mrozoodporna, wodoodporna, grubość minimum 5 cm (gotowe systemowe posadzki workowane), 
- folia PE 0,3 mm, 
- płyty XPS – o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 300 kPa (grubość według obliczeń termicznych 
projektu budynku), 
- materiały bitumiczne rolowe lub bezspoinowe (warstwa paroizolacji i hydroizolacji), 
- posadzka cementowa przeznaczona na zewnątrz do miejsc trwale zawilgoconych, mrozoodporna, 
wodoodporna, grubość minimalna zgodnie z wytycznymi producenta na warstwie szczepnej zespolona z 
płytą żelbetową (należy stosować systemowe posadzki workowane), 
- taśmy narożne oraz taścmy uszczelniające , 
- siylikon lub uszczelniacz elastyczny odporny na działanie promieni UV      
-blacha na obróbki, 
- preparaty gruntujące, 
- wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, 
- tynki zewnętrzne, 
warstwy ochronno-izolacyjne poziome  (płyty termoizolacyjne – płyty styrodurowe XPS30 gr. 8 i 18 cm) 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3 oraz 
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne balkonów.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to 
konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt 
dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób 
zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. Do transportu pionowego 
gruzu i materiałów stosować wciągarki ręczne. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”pkt.4 oraz 
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne balkonów. 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, zawilgoceniem 
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie należącym do Inwestora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
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wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia i wykonania robót 
przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach +5°C do 25°C, a 
wilgotność względna powietrza nie większa niż 80%. 
Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak 
zorganizować prace by umożliwić prawidłowe użytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej 
zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę i muszą być zawarte w wynagrodzeniu 
wynikającym z oferty. 
Przewiduje się rozbiórkę cementowej warstwy posadzkowej na wszystkich balkonach. Decyzja odnośnie 
rozbiórki warstwy spadkowej zostanie podjęta po jej odsłonięciu. Rozbiórce podlegają również obróbki 
blacharskie. 
Odsłoniętą powierzchnię betonu należy starannie oczyścić do odsłonięcia warstw nośnych. Podłoże to musi 
być wolne od pyłu i luźnych cząstek. Miejsca o zmniejszonej wytrzymałości i wszelkie nierówności należy 
skuć. Z podłoża, należy usunąć wszystkie zabrudzenia utrudniające przyczepność. Podłoże ma być chłonne. 
W ten sam sposób należy oczyścić boczną i spodnią powierzchnię płyty. Odsłonięte zbrojenie należy oczyścić 
mechanicznie z rdzy do uzyskania powierzchni metalicznie czystej. Czyszczenie prowadzić przy użyciu 
skrobaków, szczotek stalowych i szlifierek.  
Naprawa płyt balkonowych. Naprawie podlegać będzie brzegowy pas płyt (powierzchnia boczna i sufitowa) 
oraz wszystkie te fragmenty w których po opukaniu i oczyszczeniu wystąpiły ubytki materiału. Na 
oczyszczonej i odpylonej sprężonym powietrzem powierzchni płyty należy wykonać warstwę kontaktową.. 
Do naprawy znacznych ubytków płyty balkonowej należy zastosować zaprawy.  
Obróbki blacharskie Na brzegach płyt balkonowych należy zamocować obróbki blacharskie .. Obróbkę należy 
wykonać także na całej długości styku ze ścianą zewnętrzną wraz z wywinięciem obróbki pod drzwi 
balkonowe. 
Jastrych posadzkowy 
.  Ułożony jastrych powinien mieć spadek min. 1,5 cm na szerokości płyty. Uszczelnienie styku płyty ze ścianą 
budynku i progiem drzwi balkonowych przewiduje się uszczelniaczem poliuretanowym Ceresit CS Przed 
nałożeniem uszczelniacza uszczelniane powierzchnie zagruntować preparatem przewidzianym przez 
producenta. (Uszczelnienie betonu spadkowego) opcja oraz ułożenie płytek ceramicznych. Uszczelnienie 
jastrychu spadkowego należy wykonać poprzez nałożenie mikrozaprawy uszczelniającej. Na tak wykonanej 
warstwie uszczelniającej należy ułożyć płytki gres. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
okładzinowych z płytek gres powinny być zakończone  wszystkie roboty. Roboty okładzinowe powinny być 
wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Montowane elementy gresowe powinny mieć 
temperaturę nie niższą niż +5°C. Rodzaj oraz kolorystyka płytek powinna być uzgodniona z zamawiającym. 
Klejenie płytek wykonać na kleju elastycznym bez pustek powietrznych (pełne podbicie). Wypełnienie spoin 
płytek należy wykonać materiałem elastycznym z dodatkiem tworzywa sztucznego. Malowanie spodów i 
powierzchni bocznych płyt balkonowych Spody płyt balkonowych oraz obrzeża płyt zagruntować i 
pomalować farbą zabezpieczającą beton przed wpływem warunków atmosferycznych. Kolorystyka ma być 
zgodna z kolorem elewacji. Roboty powinny być prowadzone na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: podczas opadów atmosferycznych, w temperaturze poniżej 
+5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C oraz 
w temperaturze powyżej 25°C. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
Malowanie balustrad. 
Balustradę należy oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach technicznych stosowanych 
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materiałów antykorozyjnych. Miejsca, w których po oczyszczeniu odkryta została powierzchnia stali należy 
pokryć farbą ftalową podkładową. Następnie całą balustradę należy odpylić i pomalować dwukrotnie emalią 
ftalową ogólnego stosowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST. 
6.2. Kontrola wykonania pokrycia 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane 
przez zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót posadzkowych z płytek gres wykonawca powinien 
przedstawić próbki płytek Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Kontrola wykonania okładzin z płytek gres 
powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, 
prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone  przez Inspektora 
nadzoru. Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
przedłożonych przez dostawcę, a kontrola prawidłowości wykonania poszczególnych robót powinna być 
zgodna z zaleceniami producenta i powinna obejmować sprawdzenie: 
- grubości warstw naprawczych, 
- izolacji, 
- dylatacji, 
- powierzchni okładziny. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Podstawa odbioru 
Odbiór robót pokrywczych: 
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów. 
Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne). 
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia). 
7.2. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia. 
7.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
7.3.1. Odbiór częściowy obejmuje: 
- sprawdzanie podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

 
7.3.2. Odbiór końcowy 
Roboty  podlegać będą odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), zgodności z OPZ i specyfikacja 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów oraz oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działania określi umowa. Z czynności odbioru należy 
sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać : 1./ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 2./ ocenę wykonanych robót. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane ryczałtowo zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Aktualne Normy dotyczące przedmiotowych robót. 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydane ITB – Warszawa 2004 r.    

 


