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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
 

TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH (SST)  

 
 

 
SST 01. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI (CPV 45110000-1) 
   
1.1. Wstęp 
1.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208 
 
1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
1.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  rozbiórkowych i demontażowych. 
1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. Dotyczą one materiałów uzupełniających 
stosowanych przy robotach rozbiórkowych. 
Należy uzgodnić z Inwestorem czy demontowane drzwi podlegają zwrotowi Inwestorowi czy należy je 
wywieźć na zwałkę. 
1.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. Do wykonania robót przewiduje się użycie 
wciągarek i samochodów dostawczych. 
1.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.5. Wykonanie robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- odbicie tynków 
- wykucie z muru okien i drzwi 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób bezpieczny z zachowaniem wymagań BHP i p.poż. 
1.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej.  
1.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec. tech. 
1.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec. tech 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
1.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
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SST. 02        MONTAŻ  DRZWI I OKIEN                                     (CPV  45421100-5) 

2.1. Wstęp 

2.1.1.  Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  

2.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu montażu drzwi i okien.  

Szczegółowy zakres robót obejmuje następujące prace: 
- montaż drzwi 
- montaż okien 
 
2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.2. Materiały 

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

Drzwi 
Typ 1 
Drzwi pcv dwuskrzydłowe rozwieralne o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku przenikania 
ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym,  z dodatkową pianką izolacyjną o zestawie szybowym 
z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 2 
Drzwi pcv jednoskrzydłowe rozwieralne o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku przenikania 
ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym,  z dodatkową pianką izolacyjną o zestawie szybowym 
z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 3 
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe w systemie profili stalowych z izolacją z wełny mineralnej , wszystkie 
elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Dzwiękoszczelność Rw>35dB, współczynnik 
przenikania ciepła U<1 W/m2K 
Typ 4 
Drzwi stalowe jdwuskrzydłowe w systemie profili stalowych z izolacją z wełny mineralnej , wszystkie 
elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Dzwiękoszczelność Rw>35dB, współczynnik 
przenikania ciepła U<1 W/m2K 
Typ 5 
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe w systemie profili stalowych z izolacją z wełny mineralnej , wszystkie 
elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Dzwiękoszczelność Rw>35dB, współczynnik 
przenikania ciepła U<1 W/m2K, drzwi przeszklone zestawem trójszybowymz wypełnieniem argonem 
4/16/4/16/4. 
Typ 6 
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone zestawem trójszybowym z wypełnieniem argonem 
4/16/4/16/4, profil aluminiowy z wkładką izolacyjna o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,9W/m2K, 
Typ 7 
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone zestawem trójszybowym z wypełnieniem argonem 
4/16/4/16/4, profil aluminiowy z wkładką izolacyjna o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,9W/m2K, 
 
Okna  
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Typ 1 
Okna pcv jednoskrzydłowe uchylne antywłamaniowe RC3 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, 
współczynniku przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową 
pianką izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 2 
Okna pcv dwuskrzydłowe uchylne i rozwieralne antywłamaniowe RC3 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, 
współczynniku przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową 
pianką izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 3 
Okna pcv w zestawach fix i uchylno-rozwieralne antywłamaniowe RC3 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, 
współczynniku przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową 
pianką izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 4 
Okna pcv w zestawach fix antywłamaniowe RC1 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową pianką 
izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 5 
Okna pcv w zestawach fix i uchylno-rozwieralne antywłamaniowe RC1 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, 
współczynniku przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową 
pianką izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 6 
Okna pcv dwuskrzydłowe uchylne i rozwieralne antywłamaniowe RC1 o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, 
współczynniku przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową 
pianką izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 7 
Okna pcv w zestawach fix i uchylno-rozwieralne o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową pianką 
izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 8 
Okna pcv w zestawach fix o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku przenikania ciepła 
U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową pianką izolacyjną o zestawie 
szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 9 
Okna pcv dwuskrzydłowe uchylno-rozwieralne o dzwiękoszczelności Rw>35 dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,8W/m2K, o profilu pięciokomorowym, wzmocnionym z dodatkową pianką 
izolacyjną o zestawie szybowym z wypełnienie argonem 4/16/4/16/4. 
Typ 10 
Okna aluminiowe fix przeciwpożarowe Ei30 o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku przenikania 
ciepła U<1,1W/m2K profile z wkładką przeciwogniową, zestaw dwuszybowy, szyba ognioodporną 4/16/4 
Typ 11 
Okna aluminiowe w zestawach fix i uchylne, o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<1,1W/m2K profile z wkładką izolacyjną, zestaw trójszybowy, szyba 4/16/4/16/4 
elementy nieprzezierne, szyba pojedyncza niskoemisyjna lakierowana od wewnątrz, panel 
termoizolacyjny z wełną gr 15 cm. 
Typ 12 
Okna aluminiowe fix o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku przenikania ciepła U<0,9W/m2K 
profile z wkładką izolacyjną, zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem, szyba 4/16/4/16/4 z drzwiami 
przesuwnymi na osobnej konstrukcji 
Typ 13 
Okna aluminiowe w zestawch  fix i uchylne o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku przenikania 
ciepła U<0,9W/m2K profile z wkładką izolacyjną, zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem, szyba 
4/16/4/16/4  
Typ 14 
Okna aluminiowe fix o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku przenikania ciepła U<0,9W/m2K 
profile z wkładką izolacyjną, zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem, szyba 4/16/4/16/4  
Typ 15 
Okna aluminiowe w zestawch  fix i uchylno-rozwieralne o dzwiękoszczelności Rw>35dB, współczynniku 
przenikania ciepła U<0,8W/m2K profile wzmocnione z wkładką izolacyjną, zestaw trójszybowy z 
wypełnieniem argonem, szyba 4/16/4/16/4 szyba zewnętrzna klasy P5A wklejana po obwodzie 
 
Okna i drzwi należy montować od strony wewnętrznej bez naruszenia glifów elewacyjnych. Transport 
pionowy wciągarkami z rusztowań od strony zewnętrznej. 
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Do wymiany okien należy podciąć parapety wewnętrzne do szerokości ościeżnicy nowych okien. Styk 
okna z parapetem wewnętrznym należy zamaskować profilem pcv. 
 
UWAGA: Dopuszcza się wykonanie okien antywłamaniowych klasy RC3 typ 1, 2 i 3 w technologii 
aluminiowej (w miejsce okien PCV) pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę uzgodnienia 
zmiany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 
2.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.5. Wykonanie robót 
2.5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące czynności: 
- montaż uszczelek szybw ramach metalowych 
- osadzenie drzwi 
- osadzenie okien 
2.5.2.Wykonanie robót 
Montaż drzwi i okien po zamontowaniu należy zabezpieczyć folią. 
2.6. Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie mocowanie ślusarki i stolarki z pcv 
- sprawdzenie prawidłowości otwierania i zamykania 
- sprawdzenie połączeń zadaszenia szklanego kopuły nad budynkiem D. 
Montaż okien i drzwi 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
−2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
−3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
−4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
 
2.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec.techn.  
2.8.  Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec.techn. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
2.9.  Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej 

 
SST 03. ROBOTY MALARSKIE  (CPV 45442100-8) 
 
3.1. Wstęp 
3.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

3.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
3.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  malarskich 
3.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
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3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
3.2. Materiały 

Farby emulsyjne  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 mm 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęche-

rzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Można też użyć gruntu. 
 
Grunt  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi wewnętrznymi: 
Powierzchnię tynków zwykłych przed malowaniem zaleca się gruntować. 
-wzmacnia podłoże 
- szybko wysycha 
- jest wysoce wydajny  
- zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2 
- rozpoczęcie prac po 2 h 
- możliwość rozcieńczania wodą 
- barwa - przeźroczysta  
- ciało płynne 
 
3.3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.5. Wykonanie robót 
3.5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące: 
- gruntowanie podłoża  
- malowanie farbą emulsyjną 

3.5.2. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
Przygotowanie podłoży 
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Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 można też użyć gruntu. 
Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
Preparat gruntujący  
Powierzchnia przeznaczona do konserwacji pokryte są zabrudzeniami i wykazują przez to zmniejszoną 
chłonność podłoża. Dlatego należy powierzchnię oczyścić z zabrudzeń. Aby uniknąć ubytków kamienia 
przy czyszczeniu stosuje się preparat wzmacniający. Po oczyszczeniu należy przystąpić do właściwej 
impregnacji podłoża. 

3.6. Kontrola jakości robót 

Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-
dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
–  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
–  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami    

 państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
3.7.  Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
3.8.  Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
3.9.  Podstawa płatności 
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Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

 
SST 04.   KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG (CPV 45432100- 5) 

4.1. Wstęp 

4.1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

4.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
4.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  posadzkarskich. 
4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
4.2.  Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.3.  Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.4.  Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.5.  Wykonanie robót 
4.5.1.  Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- zabezpieczenie podłóg folią PE 
 
4.5.2. Wykonanie robót 
Należy zabezpieczyć folią posadzki i meble – szczelnie  
4.6.  Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami 
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 
4.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
4.8. Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
4.9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.10.Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

 
SST05. ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4) 
5.1. Wstęp 
5.1.1.  Nazwa zamówienia 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych termomodernizacji budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208. 

5.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania 
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
5.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  tynkarskich i okładzin ścian. 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2.Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Gips szpachlowy 
Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, 
oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i 
pęknięć. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, 
metalowe i z tworzyw sztucznych. Jest mieszaniną siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, węglanu 
wapnia, domieszek modyfikujących i regulatorów czasu wiązania.  
Wygląd: biały proszek 
Zapach: brak  
Próg zapachu: nie dotyczy 
pH: 7-8* dla mieszaniny z wodą 
Temperatura topnienia / krzepnięcia: > 10000 C 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
Szybkość parowania: nie dotyczy 
Palność: nie dotyczy 
Górna / dolna granica palności / wybuchowości: nie dotyczy 
Prężność par : nie dotyczy 
Gęstość par : nie dotyczy 
Gęstość względna: ok. 0,9 g/cm3 
Rozpuszczalność: nie rozpuszczalny 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 
Temperatura rozkładu: nie dotyczy 
Lepkość: nie dotyczy 
Właściwości wybuchowe: nie posiada 
Właściwości utleniające: nie posiada  
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5.5.Wykonanie robót 

Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- wykonanie tynków III kat. 
- zabezpieczenie stolarki folią 

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.6.Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 Tynki 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacja techniczną . Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów, trwałych śladów 
zacieków, odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 
do podłoża. Badania i warunki przy odbiorze określa norma PN-70/B-10100 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych:   

     

ktegori
a tynku 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 

od linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

 Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 

odchylenia 
przecinajacych się 
płaszczyzn od kąta 
w dokunetacji 

   pionowego poziomego   

0,I                                                 nie podlegają spradzeniu   

II 

< 4 mm na długości łaty 
2 m 

< 3 mm na długości 1 
m, 

<4 mm na długości 
1 m i < 10 mm na 
długości ściany 

<4mm na długości 1 
m 

III 

< 3 mm i w liczbie <3 na 
długości laty 2 m 

<2mm na 1m i 
ogółem <4 mm w 

pomieszczeniach do 
3.5m wysokości oraz 

<6 mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

<3 mm na długości 
1 m i ogółem <6 mm 

na powierzchni 
ściany 

<3mm na długości 1 
m 
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IV 

<2 mm i w liczbie <2 na 
długości łaty kontrolnej 2 

m 

<1,5mm na 1 m i 
ogółem <3 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 

< 4 mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

<2 mm na długości 
1 m i ogółem < 3 

mm na powierzchni 
ściany 

<2 mm na długości 
1 m 

 
 
5.7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
5.8. Odbiór robót 
Odbiorów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 
5.9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.10.Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji 
techniczne 

 

 




